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Wstrząs wiedeński 

My tu, w «umiarkowanej strefie», 
nie mamy wprawdzie dookoła siebie 
wiec.z stych cudowności egzotycznych 
strob, ale też przynajmniej ziemia się 
nam pod nogami. nie trzęsie... nie 
dygocze, nie fsluje... co, jak twierdzą 

„ ci, co trzęsienie ziemi osobiście zaz- 
nali, sprawia wrażenie bardzo, Баг- 
dzo nieprzyjemne. 

To też my rozmawiamy i czytamy 
o trzęseniach ziemi, nawet  najbar- 
dziej katastrefaln:ch, z przedziwnym 
spokojem, Taka Japonja, taka Martini- 
ka, a nawet taka Lizbona, Messina 
łub nawet Lublana — to takie od nas 

dalekie! НАа 
Trochę nasz głos zaczyna być 

mniej pewny i wzrok mniej pogodny 
gdy sami głośno czytamy depesze o 
trzęsieniu ziemi. . w Wiedriu lub gdy 
nam kto o niem rozpowi<d-ć zacznie. 
Wiedeń! Niegdyś przecie żartem mó- 
wiło się, że Wiedeń to — przedmis- 
ście Warszawy. 

I owóż pięć dni temu wieczorem 
przed samą dziewiątą ziemia pod 
Wiedniem zakołysała się i zadrżała... 
Nawiedziło Wiedeń trzęsienie ziemi 
silniejsze niż notowane przez dzie- 
siątki lat, Zatrzęsła się ziemia pod 
Wiedniem 18 lutego 1908 r. ale bez 
porównania słabiej; nawet nie dawniej 
jak 25 lipca rb.odczuto w Wiedniu trzę- 
sienie ziemi ale nie wytrzymujące naj- 
mniejszego porównania z  tersźnizj: 
szem. Dość powiedzieć, że wiedeń- 
skie sejsmogrefy stacji centralnej—sta- 
nęły, czego się jeszcze w Wiedniu 
nigdy nie zdarzyło. 

Wszystko trwało zaledwie 12 do 
15 sekund. Po. jednym, mocnym 
wstrząsie nastąpiło kilkakretne zafa- 
lowanie gruntu. Ludzie mieli wraże- 
nie, że ziemia im z pod nóg ucieka. 

W 3-ciej dzielnicy Wiednia sta- 
* nęły biegące po szynach wagony 
tramwajów elektrycznych i publicz- 
ność w panicznym strachu wysypała 
się z nich na ulicę. Gdzieśindziej 
przeraził ludzi podziemny jakiś grzmot. 
Wiele r=ngło kominów; do siedmiu 
miejsc wezwano straż ogniową. W 
operze właśnię był się rozpoczął dru- 
gi akt Verdiego „La forza del Ge 
siino*. W momencie, gdy Pataky za- 
czął śpiewać wielką swoją  arję, 
wszczął się esobliwy jakiś uch wśród 
publiczności; ludzie podnosili się z 
miejsc... Zakołysały się olbrzymie ży- 
randole u stropu widowni. Wstrząsy 
jeden po drugim odczuto zarówno 
na parterze jak w lożach i na galerii, 
Mieno wrażenie, że zachwiały się 
ściany potężnej budowli. Wiele osób 
opuściło miejsca swoje na parterze 
i pośpieszyło do szatni — skąd 
dopitro po dobrej chwili popo- 

- wracało do sali. Widział to do- 
skonaleę ze sceny Pataky ale na 
moment jeden nie przestał śpiewać, 
składając dowód niemałej przytom- 
ności umysłu i zimnej krwi. To też 
gdy skończył, urządzono  dzielnzmu 
śpiewakowi burzliwą owację. 

W: Akademieiheater dawano głoś- 
ną sztukę Klabunda „X. Y. Z.* Gdy 
ściany Sali farmalnie zatrzęsły się, 
będący właśnie ma scenie p. Aslan 
umknął za kulisy, Urwała się akcja. 
Wiele też osób na widowni zerwało 
się z miejsc i byłaby niewątpliwie po- 
wstała panika, jeśliby nie zapalona 
świateł. Poczem grano dalej i tubli- 
czność całkiem Się uspokoiła. Nato- 
miast w teatrze an der Wien nie ed: 
czuto trzęsienia ziemi wcale, O niczem 
nie wiedziano. 

W Johann - Strauss - Theatr od 
wstrząsu zawaliły się jakieś belki czy 

_ słupy nad sufitem widowni, powodu- 
“ Jąc wielki hałas, Publiczności przewi- 

działo się, że jest to jakiś... zamach 
i zaczęła tłumnie opuszczać miejsca. 
edna nawet pani zemdlała, Suflerka, 

którą w jej budce podrzuciło, zaczęła 
niesamowicie krzyczeć. 

Odczuto trzęsienie ziemi w. Szero- 
kim promieniu Wiednia, W Grazu za- | 
rysowało się wiele domów; w Presz+ 
burgu, przerażorą ludność pouciekała 
z mieszkań na ulice; 

12 miesięczna służba w armii 
estońskiej. 

TALLIN, 13 X, PAT. Rząd estcń- 
ski postanowił dziś wnieść do parla- 
meniu projekt ustawy o zmniejszeniu 
czasu służby wojskowej, Według te- 
go projektu służba w piechocie, ka- 
walerji i artylerjj będzie trwała 12 

«miesięcy, w marynarce i twierdzach 
morskich — 18 mizs. a w oddziałach 
wojsk technicznych od 12 do 18. 
miesięcy. Dzięki temu skróceniu czasu 
służby, przewidywane jest zmniejsze- 
nie budżetu wojskowego w przybli- 
ženiu о 100.000,000 marek. estoń- 
skich. 

р 

przesyłką pocztcwą 4 zi. 
Nr 80250. 

Podpisanie UMOWY pożyczkowej. 
WARSZAWA, 13 X. (tel wł Słowa) Dzs o 8 mej w ec:orem 

w Min sterstwie Skarbu nastąpło ofcjalne podp sanie umowy 
pożyczkowej. Z ramena rządu polskego umowę podpisał 
minister Skarbu p. Gabryel Czechowicz z ramena konsorcjum 
amerykańskego pp Fscher : Monnet. W myś! umowy pożyczko- 
wej do Rady Nad'orczej Banku Polskiego wchodii doradca 
fnansowy amerykański, któym będzie p. Charles Devey cbecny 
vce mnster skarbu amerykańskiego i zastępca sekretarza stanu 
Me'lona Doradca amerykański w cągu trzech lat za pośrednic- 
twem Min stra Skarbu ma udzielać rządowi polskiemu wskazówek 
w sprawie stab lisacj wauty i będ.ie peinł funkcję przedstawi- 
cea banków ameryksńskch przy zmortyzacj: poż,czki. 

Jednocześnie w dzisiejszym Dzenn ku Ustaw Nr. 88 ukazały 
sę dwa rozporząd.ena Pre:ydenta Rzeczypos_olitej, jedno o pa- 
nie stabil acyjnym i zaciągnęcu pożyczki. Rozporządzenie to jest 
równoznaczne z le alizacją pożyczki. Drugie rozporząd.enie mówi 
o stab lizacji złotego. 

W rołudnie pp Fscher i Monnet przyjęci byli na audjencji 
u Prezydenta Moścckego a nastęone u premjera Marszałka Pil- 
sudsk ego. Były to jednocześnie wizyty pożegnaine. Delegaci ame- 
rykańscy wyjezdżają z Warsiawy do Paryża w pątek rano. 

Plan stabilizacyjny 
Tekst rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej, 
'wARSZAWA, 12, X. (żel wł. Słowa). Rozporządzenie Pana Prezydenta 

Rzeczypospolitej o planie stabilizacyjnym ma brzmienie następujące: 
Artykuł I-szy. W celu stabilizacji złotego i naprawy stanu gospo» 

darstwa państwowego ustala się plan stabilizacyjny. 
Artykuł 2:gi. W związku z realizacją planu stabilizacyjnego upoważ- 

nia się Ministra Skarbu do zaciągnięcia pożyczki zagranicznej na sumę 62 
miljonów dolarów i 2 mil. funtów sterlingów. W tym celu wypuszczone 
będą obligacje do sumy nominalnej pożyczki. 

Artykuł 3-ci. Ogracentowanie obligacyj nie może przekr.czać 7 ой 
100:JOkres umorzenia ustala się się na lat 20. Obligacje ikupeny pożyczki 
będą wolne od podatków, stempli, opłat i innych należytości zarówno dziś 
obowiązujących jak i w przyszłości mogących obowiązywać. Spłata po- 
życzki i oprocentowanie będzi: zabezpieczone wpływami z ceł przywozo- 
wych i wywozowych. Spłata będzie realizowana w dolarach, według kursu 
złota. Obligacje będą opiewać na dolary, funty holenderskie, franki, korony 
szwedzkie, Ustalenie stosunku franka szwajcarskiego odbywa się po kur- 
sie stosowaaym w Paryżu do czeków na New-York. 

Artykuł 4 ty. Minister Skerbu może uaowaźnić do podpisania obli« 
gacyj posłów w Waszyngtonie, Łondynie, Hadze i Berliaie. | 

Rozporządzenie podpisał Prezydent Mościcki, Premjer Marszałek Pił- 
sudski i wszyscy ministrowie. i 

Zw'ązany z zaciągnięciem pożyczki plan stabilizacyjny dzieli się na 
4 części: 1) budżetowa—skarbowe i adm nistracyjne zarządzenia, 2) stabi- 
hzacja waluty, 3) przepisy dotyczące doradcy, 4) pożyczka zagranicz na. 

W części 1 szej zobowiązuje się rząd do wydania zarządzeń mających 
na celu osiągnięcie nadwyżek budżetowych. W ciągu naibliźszych dwuch 
lat, rząd będzie kontynuował obecny system miesięcznych budżetów, przy- 
goluje pian reformy systemu podatkowego i powoła do życia specjalny 
komitet dla przestudjowania sytuacji banków i dla opracowania sposobów. 
jej naprawy- Rząd mie będzie zaciągał pożyczek długoterminowych dla ce- 
lów budżetowych w przeciągu 3-.h lat, może jednak zaciągać pożyczki ma 
ce e produktywne. Rząd spłaci płynny dług 25 miijonów złotych i zdepo- 
nuje w Banku Polskim 75 miljonów złotych jako rezerwę Skarbu. 

W Zgiej części dotyczącej stab.lizacji walutowej, rząd oświadcza, że 
ris będzie więcej emitował bitetów bankowych. Ustawowo ustabilizowana 
będzie nowa wartość złotego w stosunku do złota odpowiadająca w przy- 
bliżeniu jego obecnej imiennej wartości W celu wycefania istniejących bi- 
letów zdawkowych, tak aby bilety Banku Polskiego stanowiły jedyny pa- 
pierowy środek pieniężny, rząd spłaci Bankowi Polskiemu 140  miljonów 
złotych. Rząd zdeponuje ponadto stosowną kwotę na bicie srebrnych mo- 
net o wartości obiegowej 2 i 5 zlotych, a o ogólnej wartości 140 miljonów. 

Bank Polski przedsięweźmie szereg zarządzeń, a mianowicie zwięk= 
szenie ustawowego minimum pokrycia do 40 proc., zwiększenie kapitału - 
zakładowego Banku, wybór cudzoziemca na członka Rady Banku i zmianę 
statutu Banku w kierunku umożliwienia sprzedania zagranicą lub zastawu 
weksli wyrażonych w walucie złolowej. 

Członkiem Rady Banku Polskiego . zostanie amerykeński ekspert, 
który będzie pomagał i doradzał w sprawach. dotyczących zadań Banku 
wypływzjących z planu stabilizacyjnego. 

Pożyczka będzie przeznaczona na następujące cele: z) 75 miljonów zł. 
na powiększenie kapitału Banku Polskiego, b) 140 milj, zł. ma grzyjęcie 
przez Bank połowy emisji skerbowej netlo, c) 90 milj. zł. na konwersję 
połowy emisji skarbowej na monety srebrne, d) 25 milj. zł. na umorzenie 
oługu płynnego Skarbu, e) 75 milj. zł. na utworzenie płynnej rezerwy 
Skarbu, f) reszta na cele rozwoju ekonomicznego. Sumy przeznaczone na 
cele rozwoju ekonomicznego będą utyte na cele kredytowe dla przed- 
siębiorstw państwowych i dla kredytu rolniczego. : 

TEATRAS NTT TAS NAT TE ANTENNS TENS ON, 
Amnestja sowiecka w rocznicę rewolucji. 
GDAŃSK 13 X PAT. Danziger Volkstimme donosi z Kowna, rzekomo z 

wiarogodnego źródła, że rząd sowiecki ustalił dziś tekst dekretu amnestyjnego 
który ma być ogłoszony w rocznicę rewolucji bolszewickiej w dn. 7 listopada ‚ 
rb. Dekret ten obejmuje. wszystkich obywateli rosyjskich nie wyłączając monar- 
chistów, którzy po wybuchu rewolucji wyjechall zagranicę i umożliwia im na. 
tychmiastowy powrót do Rosji pod warunkiem, iż pisemnie uznają władze во- 
wieckie i zobowiążą się do lojalnej współpracy dla Państwa. Pozatem zwolnieni 
będą a więzień na tych samych warunkach wszyscy członkowie rosyjskiej partji 
socjalno rewolucyjnej i socjalno: demokratycznej. 

Oskarżenia Trockiego pod adresem Stalina. 
PARYŽ, 13 X. PAT, Intransigeant ogłasza dziś mowę, którą Trocki 

wygłosił na posiedzeniu komiietu wykonawczego 3 ciej międzyna odówki, 
która to mowa spowodowała jego wykluczenie z komitetu. Trocki wywo» 
dził, że Stalin prowadzi pariję komunistyczną ku przepaści. Rosja żyje 
obecnie tylko z łaski Niemiec. W dniu, w którym Niemcy cofną jej swe 
kredyty, musi nastąpić bankructwo. Jak za czasów carskich tak i teraz 
Wilhelmstrasse jest faktycznie władczynią Moskwy, Chamberlain zaś nie 
spoczywa i usłu,e wszelkimi środkami skłonić Stresemanna, aby zerwał 
stosunki z Rosją. 

Trocki zapowiedział, że na kongresie komunistycznym, mającym się 
odbyć w grudniu, opozycja zażąda stanowczo sprawozdania od Stalina 
i będzie Się Starać przeprowadzić swe idee nawet gdyby miała pozostać 
w mniejszości. Po tej mowie Stalin chciał aresztować Trockiego, odstąpił 
jednak od tego zamiaru za namową Cziczerina i Rykowa, którzy wskazali na to, że wobec znacznych wpływów opozycji aresztowanie Trocki:go 
oznaczałoby wojnę domową, i 

Wyrzuceni z partji komunistycznej, 
MOSKWA 13 X PAT. Zarząd komisji kontrolnej wykluczył tji komu- 

nistycznej Z.S.S.R. Preobrażeńskiego, Sieebniakowa į Oiatowei kdzy” zemali, 
że e: wykrytej niedawno w Moskwie potajemnej drukarni anty- 
partyjnej. 

Areszty komunistów w Niemczech. 
STUTOARDT, 13-X. PAT. Przeprowadzono tu rewizje 'w mieszkaniach członków 

partji komunistycznej, między innemi 14-tu urzędników i znaleziono liczne odezwy na- 
wołujące Reichsweh.ę i policję bezpieczeństwa do buntu. Jedną osobę aresztowano. 

W sprzedaży detalicznej cena pojedyńczego n—ru 20 groszy. 
Opłata pocztowa niszczona ryczałtem. 

Redakcja rękopisów ulexamówionych nje zwraca. 

„enuncjacje oficjalne rządu łotewskiego. 

ODDZIAŁY: 

BARANOWICZE — uli Szosowa 172 NIEŚWIEŻ — ul. Ratuszowa 1 
BRASŁAW — ul. 3-go Maja 64 NOWOGRÓDEK — ul. Mickiewicza 20, 
DUKSZTY — ul Gen. Berbeckiego 10 NOWOŚWIĘCIANY — ui. Wileńska 28 

DUNIŁOWICZE — ul. Wilenska 1 POSTAWY — Rynek 19 

GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa 80 STOŁPCE — ul Piłsudskiego 
GRODNO 1 — Plac Batorego 8 ST. ŚWiĘCIANY — ul Rynek 9 
KAMIEŃ KOSZYRSKI — Związek Ziemian ŚWIR — ul '-go Maja 5 
BIDA — ul. Majora Mackiewicza 63 WILEJKA POWIATOWA—ul Mickiewicza 24 

CENY OGŁOSZEŃ: Wiersz milimetrowy jednoszpaltowy na stronie 2-ej i 3-ej 30 gr. Za tekstem 10 groszy 
Kronika reklamowa lub nadesłane 40 ge W a S is tecanyci oraz z prowincji o 25 proc* drożej. R | 
50 proc. drożej. Ogłoszenia cyfrowe i tabelowe o 25proc. drożej. Za dostar czenie numeru dowodowego 20 gr.   

Seim i Rząd. 
U vice-premjera Bartla, 

Gabinet ministrów zebrał się na- WARSZAWA, 13 X (£el wł.Słowa) 
tychmiast na tajną konferencję, na Vicepremjer Bartel przyjął w dniu 
której, o ile nam wiadomo, uznano dzisiejszym ambasadora polskiego w i Paryżu p. Chłapowskiego, któ! za właściwe wstrzymanie dalszych kie pobtcków=olL 
represji, a przedewszystkiem pewne szawie powraca w noriedziałek na 
czynniki grup szowinistycznych od placówkę. W dniu 16 b. m. wyjeż- 
aktów pegromowych. Projekt wysu dża rówaież do Paryża sekretarz am- 

basady p. Mościeki. 
wany przez sfery wojskow: o ogło: 

szeniu mobilizacji uznano za najbar: Herbatka u posła Bogomołowa 
dzisj właśnie nie pomyśny. Pewne , WARSZAWA, 13. X PAT. We > ,, czwartek dn. 13 pzździernika, odbyła 
ustępstwo poczynione zostało jedynie je w poselstwie sowieckiem berbaika w odniesieniu do szaulisów, których : prasowa, na kićr:] nowo-mianuwany 
rzeczywiście częściowo zmobilizo- poseł p. Bogomołow zaprosił prasę 
wano. polską i korespondentów zagranicz- 

Ten ogólny  przestrach stał się SS ar nawiązznia kontaktu. Woe- 
ec licznie zebrarych dziennikarz powodem, że zwykle tak ROS p. postł Bogomołow wygłosił ala 

nie obchodzony „dzień žaloby“ Ww sze txpose, w którem podkreślił dą- 
dniu 9 pzździernika stał się wlašci- żenie związku sowi.ckiego ao ustale- 
wie „dniem obrony*. W obliczu tia „ad (pracą aaa AE słusznych zarzutów i_ wyciągniętych- „Az iią Polską, wyrażając nadzieję. prišė t2ad: Polas Aubiakianėyi ili: co do pomyślnego zakończenia ukła- 

SE dów o pakt gwarancyjny, jednakowo: ry kowieńskie całą energję zwróciły konieczny dla Polski jak i dla zwią- 
w kierunku tłómaczenia się i pró- zku sowieckiego, Następnie poseł 
bom obalenia tych zarzutów. Bogomołow wymienił możliwości roz« 

ł właśnie w dniu, w którym to ta gospodarczego „pomiędzy Pol- osginizatoroń <daddżsżoby> афеа ską a związkiem sowieckim i zakoń- 

dogadzało, 
< czyl! swoje txpose podkrešleniem о- 

prasa „kowitńska ogła* wocnej pracy polskiego posła w 
Szać musiała artykuły, że Polakom na Moskwie p. min. Patka. 
Litwie świetnie stę powodzi, że ko- i 
rzystają oni ze wszystkich praw 1& @. Obrady P. S. L, Piast. 
it, d. Oczywiście z poważniejszych _ WARSZAWA, 13,X (żel, wł, Słoway 

zisiej po dwudniowych debatach enuncjacji, jak naprzykład z wywiadu zakończ Е 
z ministrem oświaty, przy uważniej- Piast, dk Pai ž ia e Bi. szem jego zbadaniu, znajdujemy nie- ki i pos, Kosydarskiego. Po długiej 
mal same potwierdzenie naszych za: dyskusji  uchwaloro jednomyślnie rzutów. — Również w Rydze tamtej. Wniosek ufności dla obecnej polityki " ładz partyjnych oraz dla pre szemu przedstawicielowi  dyploma- s ylny PE tytana 'wypiadio: wysłać do. prany stronnictwa posła Witosa. Podniesio- 

ne podczas dyskusji kwestje rozłamu obszerny komunikat, w którym rząd i tarć między eis grupa- litewski tłómaczy się przed ogólnem mi w partji zostały uzgodnione. 
niemal oskarżeniem prasy łotewskiej, Wszystkie inne wnioski jak ap. spra- 

Rząd kowieński obecnie ochłonął id połączenia wszystkich stronnictw o arzą- już z pizrwszego wrażenia |. zapewne dowi Dukas аее В аы , 
„w najbliższych dniach przejdzie ze » $ 
stanu obrony do akcji pod adresem patient stoby. procaštunis 
Polski zaczepnej. Pierwszy krok już 

WARSZAWA, 13X. PAT. Na uczyniono: rząd przesłał do sekreta- dzistej 4 Rady B DĄ s zisiejszem posiedzeniu Ra anku rjatu Ligi Narodów pismo, w którem Polskiego, postanowiono ads mszą 
wskazuje na represje stosowane w memi obniżyć 
stosunku do Litwinów w. Wilnie. Na* procentową "i danie zi : 
łeży zapewne oczekiwać dalszych czonych papierami z 9 i pół do 9 
kroków, wszakże nawoływania urzę. Proc., znieść prowizję pobieraną do- 
dowej «Lietuvy» «do zachowania za ia Bao Miami PO ; S RAR ieczenyc apierami, * wszelką cenę spokoju: i niedania się natomiast ustalić Panikos, liczbę sprowokować» — jest dla dzisiejszej dni przy obliczaniu odseiek na 6 
atmosfery Kowna — miarodajaem. A drri, zaś w okresie od 24, każdego 
co przyniesie nam jutro? — niewia- miesiąca aż do 1-go następnego mie" 
"domo. siąca włącznie — 10 dni; stosunek m. 2 i o 1-2 mų UdZielenych zaliczek przy zastawie 

sy $ papierów podnieść z 75 do 80 proc. Odpowiedź Czyczerina na wartości giełdowej; zwołać RE 
notę Francji, czajne walne zebranie akcjonarjuszy 

MOSKWA, 13—X, Pat. Ambasa- Banku na dzień 8 wzgl. 9 listopada. 
dorowi francuskiemu w Moskwie zo- Zebraniu temu będzie przedstawiony stała wręczona dziś nota sowietów wniosek zmiany statutu Banku w 
podpisana przez Cziczerina, zawiera- związku z przyjetyn przez rząd pla- . 
jąca odpowiedź na propozycję Fran- nem stabilizacyjnym. : 
cjj w sprawie odwołania Rakow- Sądy Pracy. 
skiego. 

Antytrancuska kampanja. WARSZAWA, 13—X, Pat. Da.12 
bm. w m-stwie sprawiedliwości, pod BERLIN, 13X, PAT. Prawicowa : : scan -bóridska: -Grówadej w dalói i przewadnictwem dyrektora departa: 

ciągu namiętną kampanję przeciwko mentu ustawodawczego Stefana Siecz- 

rządowi francuskiemu. Podstawą do _9WSKIESO Z udziałem inż. Drewskie- tej kampanji są dzisiaj deptsze pa- go dyrektora. departamentu m-stwa 

ryskie podające za Excelsiorem tekst ESS i Społecznej oraz Wyże 
rzekomo  pół-urzędowego eświadcze- b Apo zz. obu ministerstw, 
nia francuskiego w_ sorawie redukcji (eq) * */4 Konferencja w sprawie pro- 
wojsk okupacyjnych. Excelsior stwier- R u _ rozporządzenia Prezydenta 
dza, że 4-tysięczny oddział wojsk cj Rospoliej o sądach pracy, ma- 

francuskich wycofany w cągu czerw- jących rozstrzygać spory wynikłe ze 
ca zaliczony będzie do ogólnej sumy S!osunków pracy najemnej między 10.000 żołnierzy, o którą to liczbę pracownikami a pracodawcami, tu“ 
ma być zredukowana zaloga okupa- dzież wykonywać orzecznictwo karne 
'cyjaa w Nadrenii. r o. o OSA PRA 

Я ргасу. wyniku konfe- 
Uratowanie Miss Elder. rencji osiągnięto iugodniecię stano- ° 
PARYŻ, 13 X. Pat. Agencja Ha- wisk obu ministerstw w omawianych 

vas'a ogłasza z zastrzeżenizm tekst Sprawach. i 
radjotelegramu otrzymanego „Ee | Zakopiańskie każe | 
dowództwo portu lotniczego w Le 

otrzymane u DINCESA, Wielka 15, Bourget z pokładu statku angielskie- 

° 

Nasienie marchto 
go Bayona. Radiotelegram ten dono- 

pastewnej i stołowej na siew ozimy 

Dzisiejszy nastrój w Kownie. 
Wieści, które nadchodzą do nas 

z Kowna, wykazują zupełny brak 
konsolidacji wewnętrznej na Litwie. 

Na pierwszy rzut oka, zdawało się, że 

po zduszeniu pows'ania w Taurogach 
sytuacja rządowa musiała się polep- 

szyć, władze państwowe wzmocnić. 
Wszelako stało sią przeciwnie. Rząd 
chwycił się niezwykłe represyjnych 
środków, a z drugiej strony usłował 

wmówić w opinję publiczną, iż lewi- 

cowa opozycja została skompromite- 

wana doszczętnie przez stworzerie 
wspólnego frontu z komunistami: 
Wkrótce jednak  bezpodstawnošė 

tego twierdzenia wyszła na. jaw. 
Grupy lewicowe działały samodzielnie 

i w putschu taurogieńskim nie było 
najmniejszej domieszki komunizmu. 

Prawdy tej skryć ostatecznie nie mo- 
gły już dzienniki rządowe które ogło- 

siły urzędowy komunikat o wynikach 

śledztwa. Fakt istnienia tak potężnych 
czynników antyrządowych wśród grup 

czysto-litewskich, uczynił wielkie wra- 

żenie na opinji publicznej, z drugiej 

zaś strony wywarł pewną depresję w 
kołach rządowych. 3 

Według wiadomości z zupełnie 

pewnego źródła, jakie posiadamy, pod- 

ziemna akcja antyrządowa bynejmniej 

nie ustała z chwilą ostatnich maso- 
wych aresztów, a przeciwnie raczej 

wzrasta. Trudno orzec czy w najbliż- 

szych tygodniach przygotowuje się 

nowy wybuch, wszakże ogólne wrze- 

nie wskazuje, że sytuacja w kraju 

jest podminowana. W. takiej chwili 

o referendum mowy być nie może. 
Sytuacja rządu w polityce zagra- 

nicznej jest więcej niż zachwiana. Re- 
alnie myśląca, oczywiście pocichu, 

opinja litewska oczekiwała od Wol- 

demarasa, że zgwałci en poprostu 

Litwę przez narzucenie jej innego 

kierunku w stosunkach z Polską. Li- 

czono się naturalnie z krzykiem, któ- 

ryby podjęła opozycja, ale uważano, 

że na krzyku tym się też tylko skofie 

czy. Tego kardynalnego, uzdrowitń- 

czego cięcia oczekiwano jak zbawie- 
nia, świadomie czy półświadomie. 

Ale tego Woldemares nie uczynił, Z 
drugiej jednak strony poczynił on 
pewne próby w kierunku wyelimino- 

wania Litwy z pod wszechwładnych 
tam dotychczas wpływów niemieckich, 

co znacznie oziębiło stosunki jego z 
Berlinem. Nie posiadamy dokładnych 
informacji o stanie faktycznym jego 
rokowań z Niemcami, wszakże do- 
tychczas rząd Woldemarasa uważany 

był w Berlinie za najmniej wygodny. 
Ostatnio raptowny wyjazd Woldema. 

rasa z Berlina nasuwa pewne reflek- 
sje, wszakże i w tym wypadku nic 
konkretnego powiedzieć nie możemy. 

Najgroźniej bodaj przedstawiają się 

w tej chwili stosunki z Łotwą. «=Mini- 
ster Zeelens, jako zaufany Niemiec, 

stoi na czele polityki zagranicznej 
rządu, który poprostu jawaie popie- 
rał putsch w Taurogach. O tem się 
w tamtych dniach mówiła głośno na 
ulicach Rygi i mówi się dziś jeszcze. 
Jest to publiczna tajemnica, prawda, 
której rie są w stanie obalić żadne 

W ten sposób dzisiejszy gabinet 
litewski liczy się z zupełną izolacją 
swej polityki zagranicznej. | 

W takim stanie będąc, rząd ko: 
wieński dowiaduje się o staaowczem 
stanowisku Polski w kieruaku  prze- 
cięcia raz na zawsze tej bezkarnej 
wstęgi prowokacji zntypolskie'. Nie- 
słychany ucisk mniejszości polskiej, 
akty terorystyczne bezprawia, poka: 
zane zostały całemu światu, Odpo- 
wiedziały im głosy oburzenia w całej 
Europie. Następne kroki rządu pol- 
skiego wywarły w Kownie tak 
wielkie wrażenie, że w sferach rzą- 
dzących zapanowała formalna pani. 
ka. Nie spodziewano się tam tego 
nowego uderzenia. Wciągu tych kilku 
dni panowała zupełaa dezorjentacja 
i rozbieżność zdań co do stanowiska 
takie ma zająć rząd kowieński, Wy- 
kazały to najlepiej artykuły ogłaszane 
w prasie rządowej, wykazujące zupeł- 
ny brak konkretnej wytycznej, 

  

    

si, iż aparat American Girl zmuszony 
był do opuszczenia się na morze w 
pobliżu statku holenderskiego Baren- 
drechard, który uratował obu  Iotni- 
ków miss Elder i kpt. Heidemana 
całkowicie zdrowych i tałych. Statek 
Barendrechard płynął właśnie do Kei- 
west na Florydzie i mógł znajdować 
się dzisiaj peśród Atlantyku. Skąd- 
inąd do dzienników nowojorskich do- 
noszą, iż depesze radjowe otrzymane 
przez rozmaite statki stwierdzają, iż Powódź w Warnie. 
samolot miss Rulh Elder opuścił się 
na morze w pobliżu parowca Baren- _ SOFJA, 13—X. Pat, Powódź w 
drechard na wodach wysp Azorskich, okolicach Warny objęla prawie całe 
przyczem załoga płatowca została u. bułgerskie wybrzeże Morza Czarne- 
ratowana, go. We wsi Jenikej utonęło 13 osób 

poleca 

Lygmunt NAGRODZKI 
Wilno, ul. Zawalna Nr. 11-a, 

—



Žycie naszych emigrantow we Francji. 
(Kilka uwag w sprawie artykułów p, Studnickiego, 

Ё 
W ostatnich czasach zjawiło się 

w Słowie kilka artykułów p. Włady- 
sława Studnickiego na temat Emi. 
gracji Polskiej we Francji. Godząc 
sią częściowo z poglądem Sz. Autora 
na smutne losy naszej emigracji rol. 
nej we Francji, nie gedzę się jednak 
na całokształt jego poglądów. 

Przedewszystkiem jedna uwaga 
ogólna. Ten, kto chce poznać 
zagadnienie emigracyjne nie moża 
wysuwać wniosków mna podstawie 
rozmów z ludźni nrzygodnie spotka- 
n'mi. We Francji bowiem. istnieje 
cała kategorja łazików, którzy uwa- 
żają, że braca jest stworzona dla in- 
nych. Co zaś do książki p. R. to 
spotkała się o'a z tak ostrą oceną 
zarówno w prasie emigracyjnej, jak 
iu tak bezkonkurencyjnego znawcy 
stosunków we Francji, jakim jest 
p. Smogorzewski, że na jej wartość 
objektywną lepiej się nie powoływać. 

Kto chce poznać głębiej życie na- 
szej emigracji we Francji powinien: 
1) odwiedzać dzielnice i wioski pol- 
skie w miasteczkach przemysłowych 
francuskich, 2) stykać się stale z przy- 
wódcami organizacji robotniczych, z 
urzędnikami konsularnymi, nauczyciel- 
stwem, księżmi i t. d, 3) czytywać 
systematycznie prasę  emigracyjtą. 
Barę lat pobytu we Francji i dopeł- 
nienie tych warunków dają mi, jak 
sądzę, prawo zabrać głos w tej spra- 
wie. Nadmieniam, że nie mam za- 
miaru polemizować z tak zasłużonym 
i cenionym znawcą zagadnień spo- 
łeczno-ekonomi:znych, jakim jest p. 
Studnicki, a tylko poprostu przedsta: 
wić mój indywidualny pogląd. 

Odpowiedź na pytanie, czy na- 
szym emigrantom jest źle, czy dobrze, 
we Francji z punktu widzenia iady- 
widualnego jest rzeczą niemożliwą, 
ponieważ grupa wykolejeńców, spot- 
kana w Paryżu odpowie, że źle, a 
grupa urządzonych od lat 4 ch powie, 
że dobrze. Naogół jednak istnieje 
kilka reguł, któremi możemy się po- 
sługiwać przy analizie tych zjawisk. 
Rozróżnić tu należy przedewszyst- 
kiem emigrację rolną od emigracji. 
przemysłowej. Następnie emigrację 
przemysłową w wielkich miastach i, 
małych osadach fabrycznych, dawno 
osiadłą i;,nowoprzybyłą i t. d. į 

„Robotnicy rolni są naogół istotnie 
biedni i wyzyskiwani. 

Nie znaczy to jednak, ażeby wina 
spoczywała li tylko po stronie f:rme- 
rów francuskich. Bardzo wielu - na- 
szych, robotników łamie umyślnie 
kontrakty okłamując póź 1iej konsula- 
ty i redakcje i narażając je na ko- 
lizje ze społeczeństwem miejscowem. 

Jeżeli praca na roli w charakterze 
parobków jest niewska.aną o tyle 
kołonje polskie we Francji mają wiel- 
ką przyszłość przed sobą. Szybkie 
wyludnianie się niektórych wiejskich 
okręgów Fran ji, powoduje gwałtow- 
ny Spadek cen ziemi i nieruchomoś- 
ci. W pismach francuskich można 
np. czylać tego rodzaju ogłoszenie: 
„Sprzedaje się dom i ogród na raty 
po 100 fr. miesięcznie". Osiadając 
razem w wioskach nasi koloniści 
mogliby przez kilka pokoleń zacho- 
wać sweją narodowość nie stanowiąc 
dla Francji problematu mniejszościo- 
wego, na wzór dajmy na to kolonij 
czeskich na Wołyniu. O:zywišcie nie 

"może być mowy o tem, ażeby kosz- 
ty tej kolonizacji miała ponieść Pol- 
ska. 

Należy jednak zaznaczyć, iż  wo- 
góle narazie emigracja rolna nie gra 
wielkiej roli w t, zw. „kwestji emigra- 
cyjnej” we Francji. Jej punkt ciężkoś- 
ci leży w przemyśle, - ; 

— Рггзету5! Божет ułatwia skupia- 
nie się naszych robotników w odrę- 
bnych dzielni:ach i wioskach, które- 
mi cała Francja Północna i Wschod- 
nia jest dziś usiana, Skupienir takie 
ułatwia ruch polityczny, kuhuralny i 
ośwłatewy, rodzi drobny przemysł i 
handel, organizuje nauczanie języka 
polskiego i nabożeństwa polskie a 
znajdując się w najbardziej cywilizge 
wanym kącie Europy Zachodniej, po- 
między Szwajcarją, Niemcami Zachod- 

    

O nią właśnie toczy się formalny 
spór i bój... Nie o operę «dla Wilna» 
lecz o to, aby Wilno miało własną 
operę, możliwie najściślej z siż miej- 
scowych skompletowaną. : 

Powie kto może: J:st o co spie: 
rać się! Jakaż może być walka? 
Rzecz przecie prósta i jasna. Jakież 
by większe miasto nie życzyło sobi 
imieć—opery? W dodatku własnego 
chowu, 

Tymczasem rzecz nie jest tak zu: 
pełnie prostą i jasną, jak się zdawać 
może szerokiemu ogółu. 

Tak, w samej rzeczy: Wilno po- 
siada certum quantum sił muzycz- 
nych i śpiewaczych; mamy, jak wie 
każdy, p. Wandę H:ndrichównę, p. 
Korsak-Targowską, prof, A. Ludwiga, 
mógł bym jeszcze kilka dobrze zna- 
nych nazwisk wymi:nić; mamy szko: 
ly ćwiczące młode śpiewaczki i obie” 
cujących Śpiewaków, którzy niczego 
by tak gorąco nie pragnęli jak Śpie- 
wać dla swoich; w murach naszego 
konserwatorjum, pod. ręką tak zaslu- 
2onego dyrektora Wyleżyńskiego, nie 
jeden talent dejrzewa; jesteśmy w 
stanie wyprodukować cały zastep ba- 

4 

*i uczciwych „przywódców, 

niemi, Niderlandami, Anglją i Pary- 
żem stanowi wspaniały teren wy: 
chowawczy dla młodych generacyj. 

O ile jednak wielkie miasto roz- 
prasza en:rgję robotnika, oraz poč- 
daje go wpływom komunistycznym 
o tyle pomniejszę środowiska i osady 
fabryczne zachowują charakter  naro- 
dowy ireliginy. Przeważna ich więk- 
Szość posiada liczne stowarzyszenia, 
rosoące  bibljoteki, coraz _ lepiej 
prosperujące szkoły, demonstru - 
jąc zaś tem swój zmysł organizacyj- 
ny i swoje przywiązanie do dalekiej 
ałczyzny, budzą podziw i szacunek 
Francuzów. Należy bowiem dodać, że 
robota'cy innych naredowości, prze- 
ważni: skosmopolityzowani, a nawet 
skomunizowani, są abscłutnie obojęt- 
ni pod względem narodowym i że 
na tem tle patrjotyzm robotnika pol- 
skiego odbija szczególnie jaskrawo. 
Jest to jiden z bardzo ważnych 
czyniików naszej propagandy na Za- 
chodzie. 

Cs do stanu materjalnero robat- 
ników naszych, to jest on przede- 
wszystkiem zależny od sytuacji ro- 
dzinnej i od lat osiedlenia się. Świe- 
żo-przybyły robotnik kontraktowy, 
zwłaszcza taki, który zostawił w Pol- 
sce żonę i dzieci, jest nędzarzem, 
Zdawna osiadły robotnik wykwalifle 
kowany, posiadający duże mieszkanie 
i t.z. kwaterników na utrzymaniu, ma 
się nie gorzej od starosty na 
kresach. 

Możność zrzeszania się, obecność 
robotników, którzy jako tako mówią 
po francusku, łatwiejszy kontakt z 
władzą fcanėuską, oraz konsularną, 
wreszcie wielka solidarność, czynią 
tam żvcie o wiele znośniejsze, niż na 
wsi. Oczywiście, skłonna do narzeka: 
nia natura polska nigdy zadowolona 
nie będzie. W Polsce narzekać będzie 
na «żund», a we Fruncji na «te ftan- 
cuzy». W gruncie rzeczy jednak śro- 
dowiska, które posiadły energicznych 

mają się 
zupełnie dobrze. ; 

„Ne chcę wcale twierdzić, że ma- 
sie rodotników polskich dzieje się 
dobrze, ale czyż gdzieindzi:j dzieje 
się lepiej? Ozólna ekonomiczna sytu- 
cia Europy jest ciężka, a tembardziej 
Fraucj', która dopiero ćo przeszła 
sanacyjny |ryzys franka. Ale że Fran- 
cja jest zukrajem bardzo — Бора- 
tym i mało zaludnionym, a w dodat- 
ku krajem o zmniejszającej się lud- 
ności, emigracja nasza, która odegry- 
wa dla tego kraju rolę zastrzyku d-ra 
Woronowa, ma przed sobą wi:lką. 
przyszłość ekonomiczną, į 

Nie zgadzam się również z po- 
glądem sz. Autora, że obecność na- 
szej emigracji we Francji może czem: 
kolwiek się przyczynić do osłabienia 
przyježai polsko-francuskiei. To, iż 
tam, gdzie mieszka 800.000 ludzi 
znajdzie Się kilkaset wykolsjeńców 
jest rzeczą dla wszystkich zrozumia- 
łą. Francja ma wogóle kłopot z 
cudzoziemcami, Polacy zaś należą 
raczej dó kategorji gości. mniej kło- 
potliwych. Najbardziej niespokojne 
duchy lęgną się wśród emigracji 
włoskiej i katalońskiej. Słynni „ies 
bandits polonais* dawno już znikli 
ze szpalt prasy, jako i z rzeczywi. 
stości emigracyjnej. Natomiast Fran- 
cuzi ujrzeli niezwykle intensywny, po- 
stęp w pracy naszych kolonij, w 
kulturze mas robotniczych, w orga- 
nizacji oświaty, w rozwoju szkół, 

Znaczenie polskiej emigracji we 
Francji dla sojuszu polsko-francus- 
kiego jest tak doniosłe, że. nie po- 
dobna stawiać jej na szali z kilku 
wyrwanymi z życia negatywnymi przy- 
kładami, Polega ono przedewszyst: 
kiem na uzupełnieniu realizmem sen- 
tymentalnego podkładu sojuszu fren- 
ko-polskiego. Szersze masy spole- 
czeństwa francuskiego, dałekie od 
świata wiełkiej polityki i wielkich za 
gadnień, nawiązują tysiące drob- 
njch „węzełków* ze społeczeństwem 
polskiem. Narazie tyłko robotniczem, 
ale które, jak już wspomniałem, w na- 
der szybkiem 'empie przestaje £być - 
robotn czem. 

O:zywiście „węzły* owe budzą 

letowych tancerek i tancerzy, pięknie nie publiczności dla trzech połskich platfsrmy Ściśle 
w specjalnej szkole miejscowej wy- 
ćwiczonych;  przedewszystkiem zaś 
mamy miejscową orkiestrę operową, 
dziś w rozproszeniu i 
lecz która pokazała jak p 

= dzielnie spisywać się 
trafi. 

Czegoż. chcieć więcej?  Czegoż 
braknie? Chyba ptasiego mleka? 

Niestety... ptasie iu nawet mleko 
nie pomoże wobec miejscowych wa: 
runków, o które rozbija się impet 
gorących promotorów i orędowników 
opery wileńskiej, 

Przypuśćmy, że dałoby się zorga- 
nizować miejscową, stałą operę, może 
nie stojącą na wysokości np. poznań: 
skiej lecz nie czyniącą ujmy Wilnu i 
jego artystycznym oraz ogólno:kultu- 
ralaym tradycjom. Byłby to trzeci 
teatr polski w Wilnie. Reduta, opera 
i Teatr Polski! Wprawdzie liczyćby 
można na uczęszczanie na operę pol- 
ską publiczności „mniejszości naro- 
dowych", w pierwszej linji żydow- 
skiej, lecz mogłaby na to liczyć je- 
dynieimpraza stojącananie przeciętnym społu Operowego. obejmującego do tylko w d 
poziomie. : Nis wiem oczywiście: co 
będzie za rok, za dwa, za pięć lat; 
wiem tyle tylko, że w sezonie z 1927 
na 1928-my rok nie starczy w Wil 

SŁO WO 

Niepeona sytuacja rządu kowieńskied0 
Przegrupowania wojsk — Militaryzacja policji 

GDAŃSK, 13,X. PAT. Z Kowna donoszą do Baltische 
Presse, że w poinformowanych o obecnej sytuacji na Li- 
twie kołach, uważają dyktaturę Woldemarasa zą zachwianą. 
Rząd litewski obawia się nowego przewrotu. W związku z 
tem dokonane zostały liczne przesunięcia wojsk. Do* Ko- 
szedar wysłano 5 ty pułk piechoty. Do Taurogów przeniet 
siono 7 i 8 pułki piechoty, policja zaś została zmilitacyzo- 
wana. Związki szaulisów stoją w pogotowiu Wszędzie 
panuje nieopisany terror. 

Echa spotkania Zaleskiego z Briandem. 
BERLIN. 13—X PAT. Agencja berlińska Ost-Express do- 

nosi z Kowna, że wiadomości o konferencji min. Zaleskiego z 
Briandem i Stresemannem w. Paryżu, wywołały w Kownie wiel- 
ki niepokój. Litewska prasa opozycyjna ma stwierdzać, że wie- 
šci o konferencjach paryskich wywarły w kołach rządowych 
druzgoczące wrażenie. 

Akcja emigrantów litewskich. 
BERLIN, 13 X PAT. Vorverts donosi z Ryg, 

tam em granci litewscy na zgromadzeniu odbytem cnegdaj, przy- 
jeli rezolucję wzywającą rządy państw d:mokratycznych, 
a zwłaszcza m nistrów spraw zagranicznych państw bałtyckich, 
do bojkotowan a faszystowskiego rządu Woldemarasa. Rezolucia 
wskazuje na teror rządu faszystowskiego na Litwie, który kraj 
cały NE w węzienie dla ludu robotniczego I inteli- 
gencji. 

że bawiący 

Niemcy o Litwie, 
BFRLIN, 13 -X Pat. Deutsche Allgemeine Zeitung stwierdza, że 

Litwa, która w granicach swego państwa prześladuje mniejszość niemiecką 
odważa się dzisiaj zwracać do Ligi Narodów z powodu rzekom:go prze- 
śladowania mniejszości litewskiej w Polsze. Paa Woldemaras— pisze dzien- 
nik—albo raczej grupa polityczna, która otrzymuje od niego dyspozycje, 
widzi słomkę w oku polskiem, a nie widzi belki we własnem. Niemcy nie 
mogą stanąć w obronie poiskiej polityki mniejszościowej ponieważ nie 
pozostaje ona w żadnym kierunku w tyle za polityką rządu litewskiego 
wobec mniejszości narodowych. W każdym razie fałszerstwo polityc ne, 
które przemawia z ostatniej noty rządu litewskiego, zasługuje na to; aby 
być postawione pod pregisrzem. 
ROVER EEST ES LTEN TEO SEO RSS EPS EIKTEITIS 

Ustalenie granicy polsko-czeskiej. 
PARYŻ, 13.X PAT. Wczoraj odbyło się tu uroczyste pod- 

pisanie dokumentów dotyczących ustalenia granicy  polsko-cze- 
chosłowackiej. W uroczystości wzięli udział komisarze m'ędzy. 
sojuszniczy: pułk. Ufler.Francja) jako przewodniczący, pułkow 
nicy Cary fAygija) i Bellicelli (Włochy) oraz delegacja połska : 
czechosłowacka Pierwszej przewodniczył prof Goetel. drugiej 
inż. Roubik. Podpisanie dokumentów oznacza całkowite 'ukoń' 
„ćzenie prac nad wytyczeniem granicy. Komisja miedzysojuszni 
„cza zostaje tem samem rozwiązana Delegacja polska i czecho 
słowacka przystąpiły do opracowywania szeregu układów ma 
jących na celu wprowadzenie ułatwień w komunikacji i stosun. 
kach gospodarczych między strefami pogranicznemi. 

Antybolszewicki teror na Białorusi. 
Z Mińska donoszą: <Zwiezda> podaje wiadomość o mowym akcie antybol- 

szewickiego terroru szerzącego się coraz bard:iej na Białorusi Sowieckiej. W 
miasteczku Rośnie, teroryści napadli na dom wybituego komunisty Czerniaka. 
W nocy, w chwili gdy Czerniak spał, wrzucono przez okno bombę, która wsze: 
lako nie wybuchła. Wówczas teroryści ostrzelali cały dom z k- rabinów. 

Strajk w Berlinie trwa. 
BERLIN, 13 X PAT. O:zeczenie sędziego rozjemczego w' sprawie 

żądań robotników browaraianych zostało w dniu wczorajszym przez gło» 
sowania robotników strajkujących odrzucone. Strajk trwa w dalszym ciągu. 
LL LS LAS i 
uczucia nie tylko pozytywne, ale i niezbędna dla przemysłu. Poza 
negatywne. Listonosz, który pół go- lubi on t. zw, «lekką pracę», drobne' 
dziny odcyfrowuje list źle napisany, handel, 
nie może nie kląć swoich „amis po- 
Jonais*, ]:st on przedstawicielem tej 
Francji, która z punktu widzenia ozo- 
bistego, traci na obecności cudzo- 
zizmców, a w każdym razie nic nie 
zyskuje bezpośrednio. D> tej samej 
kategorji zaliczyć można np. koleja- 
rza, któremu pasażerowie nie rozu- 
miejący języka siadają stale „nie dó 
tego pociągu*. Nauczyciela Francuza, 
którego połowa dzieci w klasie nie 
rozumie, urzędnika, policj n'a, żan- 
darma i t, d. ° 

Nieskoń czenie jednak bardziej licz' 
ną jest ta Francja, która zyskuje. A 
więc na pierwszem miejscu Słoi tu- 
taj przemysł francuski. Robotnik fra 1 
cuski jest ogromnie inteligentny, pra: 
cowity i dyscyplinowany, ale ma jed- 
ną zasadniczą wadę: poza wielkiemi 
miastami nie jest w ścisłem tego sło- 
wa zmaczenia robotnikiem. Posiada- 
jąc fermy, pracuje na nich wiosną 
latem nie daje pracy ciągłej, jaka jest 

1 teatrów. 
Przypomnę dalej wielokrotne, od- 

bywane w ciągu ostatnich lat konf:- 

waczek i śpiewaków). Ani razu zb'o- 
rowa opinja rzeczoznawców miejsco* 
wych nie zaryzykowała doradzać za- 
instalowanie w Wilnie stałej opery. 
Gdy zaś nieopatrzny nacisk opinii 
publicznej zniewolił dyr. Rychłowskie- 
go do puszczenia się quand meme 
na hazard imprezy operowej ,„. wiemy 
dobrze, co z tego wynikło: 

J:dnem słowem: publiczność wi- 
leńska nie jest w stanie zapewnić byt 
a tembardziej rozkwit stałej, polskiej 
©ptrze miejscowej, wileńskiej. j dynie 
tylko hojne subsydja mogłyby dogo- 
dzić tej.“ wielkopańskiej fantazji 
Wilna. * 

Jakbym w tej chwili słyszał w 
nie: «To nie żadna fantazjal To mus, 
to konieczność! Zaaleść się musi tu 
na miejstu w. Wilnie zajęcie dla Ze- 

oła- 

stu ludzi oraz dla miejscowej orkie- 
stry symfonicznej»! 

Słyszę, doskonale słyszą, 
dam siebie sprowokować a 

lecz nie 
bym z 

dozorowanie, szynkarstwo, 
Posiada też wyższe wymagania, trud- 
ne do pogodzenia z rzeczywistością, 
wobec konkurencji potężnej industrji 
niemieckiej. 

Robotnik, bardzo łubiony i cenio- 
m. ciąży ku mularce, pracy na roli i 
wszelkim pracom na. świeżem po- 
wietrzu. Wskutek tego lwia część 
riajcięższej pracy spada na robotnika 
polskiego. 

Robotnik polski, mniej może wer: 
salski w formach niż. robotnik za 
chodnio-europejski, jest robotnikiem 
wysoce cenionym za sumienność i 
przejmowanie się tem co robi, Ob- 
serwując porównawczo pracę robot- 
ników poiskich na tle pracy innych 
narodowości, bywałem nieraz zdu- 
miony odbiciem charakteru rasy w 
zwykłej na pozór, codziennej pracy 
wykonawczej. Podczas kiedy Francuz 
bawił się pracą, a Włoch ją kontem- 
plował, robotnik — Polak pelnil ją 
jak jakiś obrządek religijny, z powa 

artystycznej zeszedł 
na platformę tej lub owej dok:ryny... 
socjalnej. Przedewszystkiem zaś nie 
roztrząsajmy tego, co być powinno 

rozprężeniu rencje i narady w sprawie uruchommie- lecz liczmy się skrupulatnie z — mo- 
od dzielną nia opery w Wilnie (choćby z wystę- żliwością. Jeśliby nawet było w Ze. 

po* pami najznakomitszych polskich śpie- spole O>erowym (w organizacji, mó. 
wiąc nawiasem, dość luź ej) jak ob- 
Szył sto osób pragnących śpiewzć na 
scenie a nie mających po temu spo- 
sobności; jeśliby nawet pięćdziesięciu 
symfonistów poglądało w Wilnie 
melancholijaie ma bezczyane swoje 
instrumenty, a tyleż sił choreograficz- 
nych nie miało gdzie i jak popisać się 
swoim kunsztem — wszystke to rze- 
czy nie zmieni, że publiczność wileń- 
ska niz jest w stanie utrzymać stałej 
Opery a rząd polski nie da na opero- 
wą imprezę grosza subwencji, Nawst 
po szczęśliwem uzyskan'u wielomiljo+ 
nowej pożyczki amerykańskiej, 

Mało znam dzi bardzieį rozko- 
chanych, tak, rozkochanych w muzy- 
ce, jak piszący te slowa. W calej 
pełai doceniam ogromną rolę, ozrom: 
ną misję, którą spełnia Muzyka nie: 

ziedzinie ku tury lecz i oby» 
czajowości. Poczytuję Muzykę za ke- 
ronę Sztuk Pięknych. Lecz od najgo- 
rętszego umiłowania, niestety, silniej: 
szą jest — logika. Myślę nawet, że 

Znaczenie pożyczki. 
Co mówi vlce prezes Młynarski 

o pożyczce. 

Vice-prezes Banku Polskiego p. 
Feliks Młynarski, który z ramienia 
rządu prowadził pertraktacje pożycz- 
kowe, w wywiadzie prasowym oświad- 
czył co następuje: 

— „Znaczenie przeprowadzonej 
obecn'e pożyczki stabilizacyjnej, jak 
to wielokrotni: w cijgu ostatnich 
dwóch lat miałem sposobność pod- 
kreślać, polega nie tyle na tej poważ- 
nej sumie dolarów, czy funtów, ani 
nie na warunkach oprocentowania, 
czy amortyzacji, lecz na uregułowa- 
miu i ustaleniu raz wreszcie „naszego 
kredytu zagranicznego. 

Tak, jak nowoczesne przedsię 
biorstwo przemysłowe nie może na- 
leżycie się rozwijać, nie mejąc usta- 
lonego kredytu, tak i państwo nowo- 
czesne a zwłaszcza tak duże, jak Pol- 
ska wymaga ustalonego kredytu za- 
granicznego, aby w rozwoju swoim 
dotrzymać kroku państwom innym. 
Położeni między Rosją i Niemcami, 
a zwłaszcza obserwując olbrzymie 
postępy gospodarcze naszego sąsiada 
zachodniego, musimy uś wiadomić so- 
bie, że problemat dotrzymania kroku 
jest nietylko problematem finansowym. 

Korzystam więc z tej okazji aby 
przedewszystkiem zwrócić uwagę na 
polityczną doniosłość przeprowadzo: 
nej operacji pożyczkowej. 

Podstawą jej jest pian finansowy, 
t. zw. plan stabilizacyjny, który ma 
zapewnić ciągłość naszej polityki fi- 
nansowej na zdrowych i doświadcze- 
niem wypróbowanych zasadach bez- 
względnej równowagi budżetowej i 
stałości waluty. 

Epoka nadziei na powrót Polski 
do eksperymentów walutowych, czy 
budżetowych zostaje w ten sposób 
formalnie zamknięta. 

Zamykając zaś ją i godząc się 
przejściowo na współpraćę z amery- 
kańskim doradcą, zapewnimy sobie 
dopływ kapitałów inwestycyjnych, dla 
których pożyczka stabilizacyjna jest 
kłuczem, otwierającym wrota. - 

W ten sposób pożyczka stabiliza- 
cy|na przełamuje izolację ktedytową, 
jaką pewne czynniki zagraniczne sku- 
tecznie na naszą niekorzyść od szere- 
gu lat stwarzały. 

Obecna pożyczka jest wielką, 
jedną z: najważniejszych operacji mię- 
dzynarodowych. Będzie emitowana na 
najważniejszych rynkach finansowych. 
G:stja tej emisji spoczywa w rękach 
kilkunestu  najpoważniejszych ban. 

Generał Michał Kowacewięz 

  

zabity w Isztibie przex komitadžy ma- 
cedońskich. Zamordowanie generała wy- 
wołało ostry zatarg pomiędzy Jugosła- 
wią a Bułgarją, który nie został jeszcze 
zażegnany i wciąż stanowi groźbę dla 
pokoju na Bałkanach. 

ków światowych, a równocześnie z tem 
wchodzą w życie kredyty rezerwowe 
w sumie 20 milj. dolarów, udzielone 
Bankowi Polskiemu przez 14 banków 
emisyjnych, jak banki emisyjne Ame- 
ryki, Anzlji, Francji, Niemiec, Włoch, 
Holandji, B:lgji, . Szwecji, Szwajca- 
aji i in. 

lzolacja kredytowa Polski była ku- 
Ja u nogi w procesie rekonstrukcji 
Europy. Zlikwidowanie tej izolacji 
musi odbić się korzystnie na postę- 
pie odbudowy Europy, ponieważ po- 
łoży kres paradoksowi, który istniał, 
że państwo terytorjalnie 25 proc. 
wększe od Włoch, większe od An- 
glii, a tylko o 20 proc. mnejsze od 
Niemiec, państwo o wielkich zaso+ 
bach naturalnych i 30 milj. ludności 
było tak długo sztucznie i patologicz: 
nie przez pewne czynniki międzyna* 
rodowe trzymane po za nawiasem mo- 
ralnej i swobodnej wymiany kapi- 
tałów, i 

Nie będzis więc przesadą, gdy | 
powiem, że to nie kontrakt pożycz- 
kowy podpisywano wczoraj w: War- 
szawie, ile kładziono podpisy pod 
sui generis traktatem między Polską 
a kapitałem zagranicznym. 

SZER PRAWE ZRESEOCZA AO SZACKI RACER R. UOROORAPOESO PANA 

ga, namaszczeniem i trochi 
dostejeństwem. Przytem 
zawsze podnosić znaczenie swojej 
pracy dla fabryki. 

Lekkomyślny,  świętujący często 
„poniedziałki*, robotnik nasz posiada 
prawdziwy gienjusz <robienia wedle 
maszyny». Coś z uczucia chłopa dla 
«żywioły» przenosi się u tego eks- 
chłopa na menachizm maszyny no- 
woczesnej. Jeżeli dodamy do tego 
wrodzony rasom północnym a więk- 
Szy niż u południowców zmysł or- 
ganizacyjny, nie będziemy się dziwili 
szybkim  awansom ma stanowiska 
kontrmetrów, techników, rządców, 
administratorów i t. d. Awansom, 
którym stoi na przeszkodzie li tylko 
brak znajomości języka krajowego. 
Obok przemysłowców istnieje jeszcze 

cała klasa drobnego i średniego ku- 
piectwa, której” klijentelę stanowią 
Polacy. Fakty poszczególnych na- 
dużyć w realnym umyśle Francuzów 
nie mogą zatrzeć faktu, że «bez nich» 
całe dzielnice i miasteczka byłyby 
zupełnie martwe. Tosamo możnaby 
mowiedzieė o lekarzach i adwokatach 
francuskich 0 przedsiębiorcach rol- 
nych, Wreszcie bardzo ważnym jest 
fakt, że duchowieńztwo francuskie, 
którego wpływ stale rośnie, wysoko 
ceni serdeczne przywiązanie do siebie 

Ę šmiesznėm 
starał się 

ryżem. 

tową wśród 

zaognione, jednakże proletarjat ułate 
wia zawsze  proletarjatowi stosunki 
przyjacielskie i małżeńskie. Bardzo 
wielu robotaików połskich pokrewni 
się ideowo, małźeńsko, przyjacielsko 
it. d. z proletarjackimi gospodarza- 
mi kraju. Wreszci: udział w syndy- 
katach, dziś jeszcze mało pożytecz- 
ny dzięki nieznajomości języka miej- 
scowego, w przysłości jest dla nas 
asekuracją na wypadek „lewicy u 
steru". Oczywiści: tosamo możnaby 
powiedzieć i z francuskiego punktu 
widzenia. Emigracja krępuje wpraw- 
dzie ruchy obu narodów, ale konso- 
liduje węzły wersalskie. Jest przytem 
wygodną dla obu stron i z punktu 
widzenia kultury. Dla starej wyrzfi- 
nowanej rasy francuskiej jest to od- 
mładzający |zastrzyk dr. A. Wo- 
ronowa, dia Polski ulokowanie mas 
swojej młodzieży ludowej w najkul- 
turalniejszym zakątku świata pomię- 
dzy Niderlandami, Londynem i Pa- 

W. stosunxu do zagadnienia Emi- 
gracji Polskiej we Francji można być 
tylko optymistą, optymistą i jeszcz” 
raz eptymisią J:żeli coś jest źle, to 
tylko to, że kraj zamało dotych- 
czas dbał o pracę ku turalno-oświa- 

rzesz emigranckich, a 
i religijność polskich mas robofnį- Pezrobotna inteligencja polska wolala 
czych. 

Należy się również uwaga i sto- 
sunkowi do proletarjatu francuskiego, 
którego wpływ rośnie również dzięki 
proletaryzowaniu się Francji, Otóż 
jakkolwiek na tle konkurencji zarob- 
-kowejtu i owdzie stosunki bywają 

  

nie Siła powirna by pisać i dykto- 
wać prawa — lecz Logika. Lepiej by- 
łoby na Świecie! 

Zastanówmy się dalej: 
miała opera grać? 

I znowu przerwą mi wołania: „Ro- 
zunie się, w gmachu na Pohulancel* 

Ja zaś ponownie poproszę o chwil- 
kę spokojnego abszstrennego rozwa" 
żenia sprawy. 

Jak wiadomo, w gmachu na Po- 
hulance rezyduje Reduta. Dyr, Oster- 
wa nie miał zawartej na piśmie umo- 
wy ze spółką właścicieli gmachu, A 
jeśliby naweti istniała taka, choćby re- 
jentalna umowa, nie miałaby dziś žad- 
nej wartości prawnej. Albowiem ma* 
glstrat przyjmując dar gmachu za- 
strzegł się najwyraź 1iej, że żadnych „ser- 
witutów* ma otrzymanym w darze 
gmachu nie przyjmuje, nie akceptuje. 
nie uznaje. Magistrat objął w posia- 
danie gmach aa Pohulance... jakby w 
nim wcale Reduty nie było, wolny od 
wszelkich lokatorów. Wszelako Ma- 
gistrat nie powiedział Raducie (do 
czego tmi.ł niezaprzeczalne _ prawo): 
„Prosimy uprzejmie ustąpić z nasze- 
go gmachul..* Zażądał tylko zawar- 
cia piśmiennej a choćby  rejentalnej 
umowy dzierżawnej. 

Rozpoczęły się pertraktacje, ukła- 

gd ieby 

gnuśnieć w kraju niż wyjeżdżać do 
Francji. Jeżeli dziś pożyczka amery- 
kańska da odpowiednie kredyty i da 
ten cel, będziemy kiedyś zbierali do- 
ry plon. 

K. Leczycki, 

= EA 

  

danie warunków — jak to zazwyczaj 
bywa w takich wypadkach. Gdy zaś 
Magistrat okazał się pod pewnem 
względami nieustępliwym, zarząd Re- - 
duty wyniósł sprawę na ostrze noża. 
„Choć nam Magistrat tego nie pro- 
ponuje — rzekł zarząd Reduty — 
my Sami epuścimy gmach na Pohu- 
lance, I powędrujemy sobie w.świat.. 
może do Lwowa... może "gdzieindziej, 
dokąd oczy touiosą. Wpierw jednak, 
niech Magistrat ureguluje z nami ra- 
chunek.. Jaki rechunek? A za remon- 
ty i inwestycj:, któreśmy (z niemałym 
kosztem w gmach na Pchulance wło- 
żyli Nie myślimy przecie, my, Radu- 
ta, robić Magistratowi prezent z tych 
riemałych sun, któreśmy w odno- 
wiinie i przerobienie gmachu na Po- 
hułance włożyli!” 

Na takie dictum acerbum odpo- 
wiedział już dawniej, w Nr. 212 „Kur- 
jera Wileńskiego* p, Tadeusz Szeli- 
gowski. Odpowiedziai tak: „Pieniądze, 
ktore Redūta wložyla we remont gma- 
chu na Pohulance pochodziły z sub- 
wencji udzielonej przez rząd Reducie 
na odremontowanie -gmachu i 'stano- 
wią więc dobro ogółu (1), podobnie 
jak i budynek teatralny; nie mogą 
więc te kwestje (ma znaczyć odre- 
montowanis gmachu) być roztrząsa-
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SŁOWO 

KURIER GOSPODARCZY 
ZIEM WSCHODNICH. 

Ulgi podatkowez powo 
du klęsk żywiołowych. 

Ministerjum Skarbu wydało na- 
stępujący okólni < (Nr. D.P.O, 3634/V) 
w Sprawie ulg podatkowych dia rol- 
ników, poszkodowanych przez klęski 
żywiołowe: 

„Nawiązując do okólnika z dnia 
8 lipca 1927 r. L. D.P.O. 2135—]1V, 
Ministerjum Skarbu zarządza, aby na 
warunkach i rozmiarach, określonych 
w powyższym okólniku, były przy- 
znawane również ulgi w opłacie biz- 
żącej należności z tytułu podatku 
majątkowego. 

Wobec tego płatnikom, właścicie- 
lom gospodarstw rolnych, których 
plony wobec klęsk żywiołowych ule- 
gły zhiszczeniu ponad 40 proc. w 
stosunku do zbiorów normalnych, 
należy odroczyć do 1 października 
1928 r. za opłatą odsetek za odro- 
czenie w wysokości 1 proc. miesięcz- 
nie również należność z tytulu nowej 
raty podatku majątkowego, płatnej 
w myśl okólnika z dnia 10 sierpnia 
1927 r. L. D.PO. 3148 —V, 

Powyższe ulgi będą udzielane 
rzez urzędy skarbowe podatków i 

opłat skarbowych па indywidualne 
‚ prośby płatników, względnie, o iłe 

, chodzi o właścicieli gospodarstw © 
obszarze do 43 ha, również na pod- 
stawie podań zbiorowych oraz wnio- 
sków zarządów gminnych. 

Prośby o odroczenie podatku ma- 
jątkowego płatnikom, którzy oprócz 
gospodarstwa rolnego posiadają nad- 
to inne rodzaje majątku, stanowiące- 
„go wartość ponad 25 proc. ogėlnego 
szacunku oraz płatnikom posiadają- 
cym kilka majątków ziemskich (w 
różnych okręgach), których tylko 
część ułegła klęskom żywi:łowym, 
—należy z odpowiednim wnioskiem 
przedstawić Ministerjum Skarbu do 
decyzji” 

Wymieniony okólnik znów świad- 
czy, że rząd obecny, traktując  rolni« 
ctwo jako źródło wytwórczości pań: 
stwowej i podstawę dobrobytu Pań- 
stwa, stara się wniknąć w całokształt 
stosunków rolnych, by przez: ulgi w 
danej dziedzinie nie dopuścić do u: 

1 padku tych warsztatów rolniczych, któ- 
re dziś borykają się z losem—-jutro, za- 
wdzięczając pomocy państwowej, mo- 
gą odzyskać swą zdolność płatniczą. 
Sprawa prywatnych ulg nie może być 
obojętną również dla naszego | woje- 
wództwa. Co prewda powodzi — z 
wyjątkiem wyłewu rzeki Ilji w powie- 
cie Wilejskim—ie mieliśmy, Nato. 
miast gradobicie i burze (dotychczas 
w swej siłe nie obserwowane) wy- 
rządziły tu dość znaczne szkody, bo- 
daj że miljonowe. Komunikaty z 
miejsc świadczą, że udzeiona do- 
tychczas pomoc kredytowa w wyso- 
kości stu tysięcy złotych zażegnała 
potrzeby niezbędne w  rolnistwie to 
tylko na krótki czas określony. Na- 
leży pozatem mieć na widoku, li 
podstawowy artykuł wyżywienia na 
wsi—ziemniaki—całkiem zawiódł o: 
<zekiwania, a właściwie mówiąc po- 
twierdził horoskopy pesymistyczne. 

. Potrzebne nam są ulgi podatkowe, 
ułgi jaknajdalej idące, których dobro- 
dziejstwo kilkakrotnie dla Państwa 
okupi się przez zachowanie żywotnej 
Siły gospodarstw dziś chylących się 
ku upadku. (A) 

INFORMACJE. 
Projekt rozporządzenia o księ- 
gach i bilansach handlowych. 

Ministerstwo skarbu nadesłało Po- 
wszechnemu zrzeszeniu kupców 
przemysłowców projekt rozporządze- 
mia o księgach i bilansach handło- 
wych w celu otrzymania opinji zain- 

teresowanych sfar przemysłowo-hand- 
lowych, ; 

Zarząd Powszechnego zrzeszenia 
kupców 1 przemysłowców opracował 
po dłuższych naradach memorjał, 
przesłany Ministerstwu skarbu, w 

ralnych wymagań praktyki handlowej 
potrzebę przyjęcia lub zmiany po- 
szczególnych przepisów tej nowej 
ustawy. 

Przewidziany w omawianym pro- 
jekcis przymus prowadzenia buchal- 
terji odnosić się może, zdaniem Po: 
wszechnego zrzeszenia kupców i prze- 
mysłowców, tylko do firm większych, 
gdvż zastosowanie przymusu w ma- 
łych przedsiębiorstwach byłoby nader 
uciążliwe i w praktyce niewykonalne. 
Pozatem należy pozostawić dłuższy 
termin dla przystosowania się sf-r 
gospodarczych do nowych wymagzń, 
a wyznaczony w projekcie 1-szy 
stycznia 1928 roku jako termin, od 
którego obowiązywać ma nowa usta- 
wa, uznać należy za przedwczesny. 

Dzzyderaty wyrażone przez Po- 
wszechne zrzeszenie kupców i prze” 
mysłowców w memorjale swoim, 
zmierzają do możliwego u >roszczenia 
przepisów o księgach i bilansach 
handlowych, przyczem  starałą się 
możliwis uwzg!ędnić istniejące obec- 
nie i ogólnie stosowane w dobrze 
prowadzonych przedsiębiorstwach 
praktyki buch ilteryj1e. 

W przekonaniu, iż władze peń:* 
stwowe uwzględnią słuszne postulaty 
sf.r gospodarczych, uznaje jednak 
Zarząd Powszechnego zrzeszenia kup- 
ców i przemysłowców za pożądane 
dla najszerszych sfer kupców i prze- 
mysłowców wprowadzenie prawidlo- 
wej księgowości handlowej do przed- 
siębiorstw swoich. 

Nowela do ustawy o domach 
bankowych i kantorach wy- 

miany. 

Rząd przystępuje do opracowania 
noweli do ustawy o domach banko 
wych i kan:orach wymiany, która w 
sobotę była przedmiotem obrad Rady 
Finansowej. : 

Wedle zamierzeń Rządu, domy 
bankowe mają być podzielone na 
dwie kategorje, t. į. takie, które mają 
prawo do przyjmowariia wkładów pie- 
niężnych i takie, kióre tych praw 
mieć nie bądą. Pierwsze musiałyby 
wykazać kapitał własny w kwocie 
pół miljona złotych, a drugie połowę 
tego kapitału ” 

Kantory wvmiany mają posiadać 
przynajmniej 75 000 złotych własnego 
kapitału i rizwolno im będzi: prowa- 
dzić żadnych interesów poza. wymia- 
ną walut i gotówkowym handlem pa- 
pierami publicznemi. 

W tej sprawie odbył się w _ nie: 
dzielę w Warszawie zjazd bankierów 
z całego państwa. Zjechali się delega- 
ci z różnych stron. Frzewodniczącym 
zjazdu wybrano prezesa Chz:jesa 
(Lwów), jego zastępcą prez. Pawli- 
kowskiego (Warszawa). Obrady ode 
były się w sali Gi:łdy i miały prze- 
bieg bardzo poważny. W. rezultacie 
wybrano delegację, która się uda dd 
ministra Czechowicza i do członków 
skbkomitetu Rady Finansowej. 

Nawela ma w formie rozporzą- 
dzenia pojawić się w połowie b. m. 
i spowoduje reorganizację zawodu 
bankierskiego. 

Nowe raty podatku maj;tko- 
wego. 

Ministerstwo skarbu wydało w sprawie 
zapłity nowych rat podatku majątkowego 
nowy komunikat, który normuje sprawę tę 
w zaa sposób: 4 

W myśl dotychczasowych rozporządzeń 
ministerjum skarbu, pł  icy podatku mająt- 
kowego do 4 stopnia  ącznie skali podat- 
kowej (art. 9 ustawy |» podztku majątko- 

wym), winni byli ułśc połowę definitywnie 
wymierzonego podatb « majątkowego. 

Ponieważ ustaw: <y termin płatności 
całego podatku upłya ł jaż z końcem 1926 
r, prcjekt zaś nowe do ustawy o podatku 
majątkowym nie przewiduje zmniejszenia 
podatku, przypadającego od powyższych 
płatników, ministerjam skarbu zarządza obe- 
cnie pobór od nich drugiej połowy podatku 
majątkowego w dwóch równych częściach, 
płacnych — pierwsza do dnia 15 listopada 
1927 r., druga—do dnia 15 stycznia 1928 r, 

Dla pozostałych płatników od 5 stopnia 
wzwyż skali podatkowej we wszystkich gru- 
pach kontyngentowych wyznacza si nową 
ratę w wysokości 0,8 proc. od wartości ma- 
jątku, przyjętej za podstawę wymiaru poda- 

Rata ta płatna będzie w dwóch równych 
częściach w następujących terminach: pierw- 
sza do dnia 15 listopada 1927 r., druga—do 
dnia 15 stycznia 1928 r, 

W wypadkach sprostowania wartości 
majątku na skutek odwołań, względnie przez 
ministerjum skarbu w drodze nadzoru, będzie 
za podstawę do obliczenia nowej raty przy- 
jęta sprostowana wartość majątku. 

Płatnikom, którzy uiścili więcej niż do- 
tychczasowe raty podatku majątkowego, 
nadpłacone kwoty zaliczy sę na pokrycie 
nowych należności, przypadajązych w myśl 
obecnego zarządzenia. 

W sprawie wykupywania šwia- 
dectw Pa: na rok 

1928 : 

Jak się dowiadujemy, wysuwany niejed- 
nokrotnie przez siery gospodarcze projekt 
wprowadzenia nowej klasyfikacji śwladectw 
przemysłowych i handlowych z uwzględnie- 
niem różnych kategoryj przedsiębiorstw, w 
roku obecnym nie zcstan'e wprowadzony w 
życie. W dniach najbliższych ma się ukazać 
rozporzą izenie Min. Skarbu, wydane na 
podstawie ustawy o podatku przemysłowym 
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Maximum za dobę -5 RA, 
Tendencjt barometryczna spadek ciśnienia 

URZĘDOWA. 
— Powrót p wojewody i au- 

djencje.W dniu wczorajszym p. wo- 
jewoda Raczkiewicz powrócił z War- 
szawy i objął urzędowanie, 

Wczoraj też p. wojewoda przyjął 
m. inn. delegację zespołu Reduty, 
delegację Towarzystwa kolonji let- 
nich, prezesa okręgowego Urzędu 
ziemskiego p. Łączyńskiego oraz 
starostę Postawskiego p. Niedźwizc- 
kiego, 

SAMORZĄDOWA. 

— (x) Wyjazd p. Starosty na 
inspekcję. Starosta pow. Wiłeńsko- 
Trockiego p. W tkowski wyjechał w 
dn'u wczorajszym na powiat, w ce'u 
dokonania inspekcji poszczególnych 
u:zędów. 

— (x) Konferencja gospodar- 
cza zw. spółdzielni spożywców. 
W dniu 16 bm. o godz. 10ej rano 
w lokalu własnym, odbędzi: się kon- 
ferencja gospodarcza członków związ: 
ku spółdzielni spożywców w Wilnie. 

Na konferencji tej odtzytany bę- 
dzie cały szereg referatów, dotyczą: 
cych spraw gospodarczych wszyst: 
kich spółdzielni na terenie wojewódz- 
twa Wileńskiego. 

— (x) Posledzenie powiatow. 
kom. pomocy powodzianom w 
Małopolsce. W dniu 16 październi: 
ka rb. o godz. 17 w lokalu sejmiku 
pow. Wil.-Trockiego odbędzie się 
pod przewodnictwem starosty p. Wit- 
kowskiego, posiedzenie powiatowego 
komitetu pomocy powodziadom w 
Małopolsce. 

W celu tym sejmik powiatowy 
rozesłał do poszczególnych gmin listy 
zbiórek. 

w sprawie wykupu świadectw, które będzie 
trwało od_.dnia 2 listopada do 31 grudnia, 
przyczem cena świadectw w.roku bieżącymi 
bęizie taka sama, jak w roku pz. 

0 

Ge4DA WARSZAWSKA 

13 października 1927 :. 
Dewizy i waluty: 

Tranz. Sprz. Kupno 
Dolary 8,88 8,90 8,86 
Li a yn 43,42 43,53 43,31 
Nowy-York 8,90 8,92 888 
Paryž 35,02 35,11 34,93 
Praga 26,41 26,48 26 35 
Szwajcarja 171,94 172,37 17254 
Wiedeń 125,82 126,13 125,52 

Papiery Procentowe 

Dolarówka 67 —65.25 —. 
pož. kolejowa 103.—103.50 
5 proc. konwersyjna poż. 65,—64 
konwers. kolejowa 61— 
Listy zastawne B-ku Gosp, Kraj. i Banku 
Roln. 92 — 95 
Oblig. Banku Komunalnego 92. 
8 proc. ziemskie 76,85 77,— 
8 proc. warszawskie  75,75—76,—75, 
5 proc. warsz, 64.70 —.— 
4i pół proc. ziemskie 57,50 58,25 
4 i pół, proc. warsz. 63,50. 
8 proc, łódzkie 70 
8 proc. m. Piotrkowaf69. 

IKA 
pow. Wil.-Trockiego dlugoterminową 
pożyczkę w sumie 120000 zł w 
złocie, па inwestycje w powiecie. Do- 
wiadujemy się, iż pożyczka ta będzie 
w najbliższych dniach w Banku G3- 
spodarstwa Krajowego _ zrealizowaną. 
W zwijzku z powyższem sejmik po- 
rucz.ł ostatnio : powiatowej komisji 
rolnej opracowanie pewnego planu 
podziału tej pożyczki, co nastąpić ma 
na najbliższem posiedzeniu tej ko- 
misji. 

MIEJSKA. 

— Mjr. Ossowski nie będzie 
komisarzem Rządu na m. Wilno 
Ze źródeł urzędowych proszeni jes- 
teśmy 0 zdementowanie podanej 
przez pisma wczorajsze wiadomości 
jakoby mjr. Ossowski przydzielony 
obecnie do P.K U. miał być desygno- 
wany na stanowisko komisarza Rzą- 
du na m. Wilno. Wiadomość ta jest 
pozbawiona podstaw. 

— (o) Sprawa wprowadzenia 
przymusu kanalizacyjao-wodo- 
ciągowego w komisjach radziec- 
kich, We środę, dnia 12 paź izierni: 
ka, odbyło się połączone posiedzenie 
radzieckich komisyj Technicznej, Fi. 
nansowej i Prawnej w sprawie pro- 
jektu Magistratu wprowadzenia przy- 
musu kanalizacyjno = wodociągowego 
w- Wilni”. : 

Jak się okazało, projekt Magistra- 
tu nie jest należycie opracowany i 
budzi znaczne wątpliwości również 
ze strony prawnej, jak i finansowej. 

Wobec niedejścia du porozumie- 
nia uchwalono, żeby komisje prawna 
i finansowa szczegółowo rozpatrzyły 
każda osobnie z punktu widzenia 
prawnego i fiaansowego projekt Ma- 
gistratu i wydały swoje opinie. 

Do tego czasu sprawa ta została 
zdjęta z porządku dziennego, 

— (o) Zwrot wpłat za plony. 
W swoim czasie Magistrat pobierał 
od abonentów wpłaty za piony przy 
instalacjach w czasie wprowadzenia 
prądu zmiennego. Jak się dowiaduje: 
my, wpłaty te będą zwracane abo- 
nentom całkowicie przy regulowaniu 
rachunków za oświetlenie elektryczne, 
poczynejąc od miesiąca listopada. 

— (x) Realizacja miejskiej po- 
życzki w sumie 100 000 zł. Magi- 
strat m. Wilna został w dniu wczo- 
rajszym powiadomiony, iż w Banku 

  

G»spodarstwa Krajowego otworzono 
mu conto ua sumę 100000 zł. z ty- 
tułu zatwierdzonej ostatnio m. Wilnu 
krótkoterminowej pożyczki na zasiłe- 
nie funduszu miejskiego. 

- — Zwększ'n'e drożyzny. W 
tych dniach na ogólaem zebraniu 
Śtow. Restauratorów m. Wilna po- 
wzięto uchwałę, aby istniejący dotych- 
czas system wypłacania proc. służbie 

powiatu. za usługę zmienić na system polega- 
— (x) W sprawie podz'ału po jący na dopisywaniu oddzielnie do 

życzki na inwestycje pow. Wił.- rachunku konsumenta proc. za ob- 
Trockiego. Jak już podawaliśmy, sługę. Dotychczas ceny zarówno w 

W skład komitetu, prócz Starosty 
i członków wydziału weszło 16 przed- 
stawicieli poszczególnych gmin tego 

© 

m. o g. 14 na boisku sportowem 6 ! = 
p. p. Leg. (Antokol) odbędą sę za Wystawa ogrodnicza W Belgji. 
wody sportowe lekkoatletyczne. Du. ` 
17 po mszy św: w kościele św. Piotra Tryumf polskiej sztuki ogrodni- 
i Pawła nastąpi uroczyste zakończe- czej. 
nana oraz ,rozdanie świadectw i Po z: A > 

я = ryżu przyszła kolej na Brukselę, gdzie 
KOLE/OWA. eksponaty Warszawy, przesłane na 

— Kary za opóźnianie pocią: wielką wystawę ogrodniczą. jaka od- 
gów. Władze kolejowe zarządziły była się we wrześniu w stolicy Balgli, 
zaostrzenie kary za spóźnienie pocią: Uzyskały największe: odznaczenie w 
gu o 50 proc. Za każdą minutę opó- Swole] kategorji, a mianowicie «Grand 
źiienia pociągu pośsiesznego — po- Prix d'Honneure. | 
trąca się 1 i pół punkty uposażenia | Dyr- plantacyį miejskich p. Da- 
miesięcznego- Za każdą minutę opó: nielewicz, który był oficjalnym repre- 
źnienia pociągu osobowego i miesza: zentantem Warszawy w B-ukseli, tak 
nego 1 punkt i za każdą minuę o. informuje o wystawie. || ; 
póź nienia pociągu towarowego po- 7 Wystawa w Brukseli — mówił 
Śpiesznege pół punktu. p. Danielewicz — zorganizowana zo- 

stała z okazji 25-lscia istnienia Tow. 
ROZNE.  O;rodniczego Brukselskiego i trwała 

— Przy dzisiejszym numerze 10 dni, ed 8 do 18 września r. b. 
„Słowa” załączamy dla wszystkich Zaproszenych do wzięcia udziału w 
naszych przedpłatników „cennik firmy wystawie było 43 państw świata, 
Zygmunt Nagrodzki w Wilnie. które bądź to przysłały swe ekspo” 

Jeżeliby kto nie otrzymał cennika naty, bądź też delegowały przedsta- 
niech napisze do wyżej wymienionej wicieli). 
firmy, a niezwłocznie zostanie mu Wystawa mieściła się w olbrzy: 
wysłany. miej hałi wspaniałego pałacu „50 le: 

— Trzecie plenarne posie: cia* (zbudowanego z okazji 50 let- 
dzenie woj. komitetu P. W. £ niej rocznicy niepodległości Bugji. 
W. F. Dziś o godz. 18 w Urzędzie H ilę tę przemieniono w cudowny 
Wojewódzkim odbędzie się pod prze- ogród, jak z bajki i udekorowano 
wodnictwem p. wojewody Raczkiewi- palmami w liczbie około 1000 sztuk. 
cza trzecie plenarne posiedzenie Wysokość nisktórych galm dochodziła 
wojewódzkiego komitetu P. W. i W. do nółtora piętra. 
F. Głównymi punktami programu o- Środek hali przerobiony był na 
brad będą spiawy organizacji opieki olbrzymie kwietniki, urządzone przez 
lekarskiej w- organizacjach P, W. i poszczególnych wystawców Zz róż- 
W. F. oraz sprawa pływalni, której nych roš'in i kwiatów, a mianowicie 
budowa wkrótce rozpoczęta zostanie palij, róż, hortensyj, pierwiosnków i 
naprzėciw przystani Wił. T.wa Wioś+ cyklsmenów. 
larskiego. Królowała jednak niepodzielnie 

— Poświęcenie Domu Ludo- dalja, która jest obecnie bardzo mod- 

wego P. M. Sz. W niedzielę dn. 16 na na zachodzie Europy i dzięki róż- 
października o godz. 1 popoł. odbę- norodności form i barwy panuje 
dzie się poświęcenie lokalu Domu wszechwładnie we wszystkich parkach 
Ludowego Polskiej Macierzy Szkol- i egrodach zagranicznych. 
nej im. ks. bisk. Bandurskiego, sie- _ Jedną z sensacyj były olbrzymie 
dziby koła P. M, $. im. T. Kościusz- winogrona i brzoskwinie, jakie za- 
ki. Poświęcenia dokona J. E. ks. demonstrowano w dziale owocarskim. 
bisk, Bandurski. Waga niektórych gren dochodzie 

ła do 2 i pół. kg., poszczegóie ja- 
TEATR i MUZYKA. gody zaś były wielkości śliwek e 

Na: Ko- gierek". : 
medjowy, pogodny repertuar-Teatru Pojskie- Tak wspaniałe okazy : otrzymują 

go ja aiką wieczorów ulegnie zmienie, by oprodaicy belgijscy, dzięki rozwinę: publicz! i PORE , tej ma szeroką skalę hodowli brzosk- ności przeżywane w Rosji przy obecnym wiń i winogron pod szkłem, 
systemie rządó w. rea : 

W tym celu Teatr Polski wystawia dziš J':st to olbrzymia gałąź przemysłu, 
p Kas pima S E. Czirlkowa p. t. która rozwija się pomyślnie, tak iż w 
<Romisa! >. s; a 

Da osób o słabych ierwach «Komi- BOA m PIR. że Belgja 
z nica jest widowiskiem nieodpo* 0 st Polski + sa PNE 
edniem, л J ystawi an ar- 

Riranieio estes Paitisgo „Koni: kGw już lstnejących i _ projektowa” sarza » ж i 

Te tylko przez Šilka wieczo:ów i już w sai aa S przed- 
począ.kach przyszlego tygodnia ukaže się katk ą t jbardziej urocze za- 

"Ža a drzjach, kóre] coldemie el. wreszcie zdjęcia z reptezeńłacyfnych! <Znak na h>, ! od- z a z reprezentacyjn 
bywają „się próby pod kier. K. Wytwicz- gmachów pił pr ylnyci 

> Jutczejnie popołudniówka. Jutro ja W: „umieszczone 

kom zak taśk| w toteż | OO jeszcze = początku cieszyły się 
sołości «Wesoła spółka» — Nancy'ego. i < > 

si Widowiska niedzielne. Teatr Pol- olbrzymiem zainteresowanem zarów- 
no publiczności, jak i fachowców. ski w niedzielę czynny będzie trzy razy: 

Og. 3ej pp. (ze względu na długość Gly uzyskaliśmy „Grand - Prix 

— Teatr Polski (sala 

tego widowiska) punktualnie <Królowa d'Hsaneur“, įedyną najwyższą na- 
Taitis M; ina i R. Collusa, . i Biaritz> = aa 2 g. gradę w swej kalegorįi, zainteresowa- 

medja Gandery. nie wzrosło jeszcze bardziej. 
O g. 8 m.30 w.—<Komisarz sowiecki» — Wiele osób nie kryło się ze swem 

E. Czirikowa. zdumieniem, twierdząc, że nie Spo- 
Bilety na wszystkie widowiska sprzedaje i 

kasa Teatru codziennie od 11-ej do 9ej w. Ar ns = sa w AE mo- 
bez przerwy. gły być tak artystycznie urządzone 

Poranek taneczny w Teatrze Barki. Głośno mówiono, że gdyby nie 
Polskim. W niedżielę nadchodzącą 16 b.m. fotografje, toby wprost nie chciano 
o g. 12 m. 30 pp. na poranku tanecznym wjarzyć, Ż tuk. dni R t erzyć, że sztuka ogrodnicza stoi u 
wystąpi utalentowana interpretatorka tańców ms na tak wysokim poziomie. klasycznych, zaszczytnie znana Wilnu p. Li- 
dja Winogradzka-Gregor. / . Na wyjezdnem prosiła nas dele- 

W wykonaniu jej ujrzymy SH pro- gacja włoska © przysłanie swych 
dukcji tanecznych do muzyki: loon, 
Ša Dažai Ganne, Grieg, Holst, eksponatów na wielką wystawę o- 

grodniczą, jaka odbędzie się w jesie- 
ni 1928 r. w Turynie. 

Również Anglicy zapraszali nas 
przyszłą jesień do Londynu. : 

ES Roraniekdkonceiwój dnt ech Warszawa była na wystawie bru-  - 
om za Kola Polakiei Šaciea „zz jedynem  miastem,: które /; 

olnej im T. ciuszki podaje do wia- Otrz -Pri M z 
domości, iż poranek koncertowy na rzecz yao": kandis OWA, 
powodzian i cele kult. oświat. który miał WOREENNUNUNNNNNNEWNCNNNNE KU 
się odbyć dn. 9 X w Sali Miejskiej został, " 
z powodu wiecu protestacyjnego, odwołany 
i odbędzie się w niedzielę dn. 6 listopada 
o godz. 12 m. 30, 

Bilety nabyte są ważne, 

Kreisier, Scharwenko, oraz z instrumentami 
perkusyjnemi. 

Akompanjament dyr. W. Szczepańskiego. 
Ceny miejsc od 30 gr. Bilety do naby- па 

čia w kasie Teatru od 11—9 w, 

SPORT, 
Wieczorek zbiera laury. 

5 *W rozkazie dziennym 3 p. gaj z dn. 
RADJO. u b. m. Nest za zajęcie A 

i rugi miejsca w Pić o Mistrzow- — Program audycji warszawskiej. stwo "Boski i godne ie BRE 
12.00. Sygnał czasu, komunikat lotniczo- Kiubu 3 p. Saperów Wileńskich, udzielił p. 

pułk. Landau, dowódca 3 p. sap. pochwały odnośne władze przyznały sejmikowi cukierniach jak i restauracjach były meteorologiczny, komunikaty <PAT», nad 
„obliczone już z proc. za obsługę, Program. 

i 15,00. Komunikat meteorologiczny, go: wprowadzenie więc nowego systemu ak aaikats PAT dad ; 3 
' przyczyni się do zwiększenia drożyz- spodarczy, komunikaty nadprogram 

15.20-16.25. Przerwa. =. Е 
ny, čo w žadnym wypadku nie jest komunikaty. GD Zakopianskie kożuchy © 1625—16 40. Nadprogram, 

16 40—17.05 Odczyt organizowany dla s otrzymane u DINCESA, Wielka ze 

którym uzasadnił, wynikająca z natu- 

> 

tku majątkowego. 

sierż. zawodowemu Wieczorkowi Janowi: 
(e) 

  

| 
ne z punktu widzenia prawa prywat- Po pierwsze. Magistrat odda lada szkadzać, Udolnie: czy nieudolnie bę- 

  

  

mego." dzień gmach na Pohulance w dzier- dzie Reduta administrowała w danym i 
„ Interpretacja, przyznaćjtrzeba, 0s0-, żawę, czy wogóle we władanie Redu- jej gmachu — to jej rzecz. To fo Na OW la WAR 2 Wystawy. Rata z Warszawie pt. <Tele- 

bliwal Sama przecie logika wskazuje, cie i —co za tem idzie—głosu mieć sprawy  wewnętrzn? instytucji. Nie- teresować Komisarjat Rządu. *210,05--17.20 Komanikaty ABAT" Administracja | «Sh że rząd dał dyr. Osterwie pieniądze nie będzie w kwestji kto i kiedy i ja- pięknie w nie się mięszać. Ozzywiś- POCZTOWA, 17.20—17,45. Odczyt pt. «Organizacja |  ot'arności Sz. Senis Am pracy w rolnictwie» (Dział <R:lnictwo>) — 
wygł._p. Biedrzycki. 

„17.45 Koncert popołudniowy w wyko. 
naniu orkiestry Domrzystów pod dyr. Bazy- 
lego Zubrzyckiego. 

znajdującą się w nędz d. - 
PRZ i troje dziecie HERA 

orowaną niedołężną wd 
wysiedlona z Litwy, z inteligeniaysi 

„32 letnim synem suchotnikiem i ka- 

na zalokowanie Reduty w Wilnie i kie ma dawać przedstawienia w wy- cie, opinja publiczna,. względnie pra 
utrzymanie jei tam na možliwie naj- dzi:ržawionym gmachu. Sa, ma pełne prawo ewentualnie kry- 
wyższym poziomie. Subsydjum udzie- Powtóre. Magistrat może oddać tykować przedstawienia, widowiska, 
łone Reducie, najwyriź iiej Rzducie, gmach R:ducie pod takiemi te a ta- popisy, które zarząd Reduty na sce- 

— Komu nikacja telefoniczna 
# Sowietemi. Od dn. 15 peździer- 
nika b. r .aprowadza się ruch  tele- 

stanowiło jej bezwzględną własność. kiem: warunkami Prawda. Ale Ma: n; w gmachu na Pohulance dopuści. foniczn między Polską a Związkiem 19.00—19.15, Komunikat rolniczy. leką. P i 
Dyr. Osterwa mógł dyskrecjona'ne gistrat, dbający chyba o to aby w Brody jaż nawet takie zbyt pa i Socjalistycznych republik Rad w na 1915—19,30 Rozmaitości. оЬ bieliswa, a padac! Pisani 

stępujących relacjach: 1) Warszawa— 19.30—1955. Odczyt pt. <Turystyka ja- Zredukowanego pracownika rozporządzać się otrzymaną zspomo- gmachu na Pohulance R :duci: najle- to się wyrazić? —mało poważne spek- 
ga. U.okował ją w remont gmachu piej się działo, dający jej zapomogi takle, na które się krzywiono, Lecz 

br. Pohulance, Teraz zaś—o ile by z choćby tylko in natura, dbaly aby jakieś tam kiedyś przeoczenie, zbyt 

ko czynnik wychowania fizycznego i moral- х kolejowego, suchotni| 
nego» (Dział «Sport i wychowanie fizyczne») Brodaaci R. SRO PAC A 

askąwe ofiar jmuj. i. 
nistracją <aldiis > Porenie admi 

Moskwa, 2) Warszawa—M ńsk, 3) Ba- 
ranowicze — Moskwa, 4) Baranowi* __*wygż, p: Adam Miłobędzki. 
cze—Mińsk. 1955—20.15. Przerwa, ewent. pogadan-   machu na Pohulance miała Recuta taka instytucja, jak Reduta, prospero- szerokie otworzenie podwoi gmachu 

ustąpić prag iąlby odzyskać to, co wała w Wilnie i mogła prosperować na Pohulance, bynajmniej nie powin. Opłata za trzyminutową rozmowę ka muzyczna, 
włożył w cudzy gmach. ]:st tożzar — nie będzie przecie do tego step- no prowadzić do chećby najmniejsze- Zwykła wynosi: w relacji pierwszeį nego z Filharmonii Wałstawskie symionićz aut co to jest, rzucił go d i ; równo słuszne jak logi zne. nia, pardon, naiwny, aby operę z jej go krępowania Rzduty.. w jej włas- 9 f'- 60 c. w relacji drugiej 7 tr. 200. "22,00. Sygnał czasu i rożek lotni- Nastąpił wybuch, M 4 a 

Jest Jeszcze druga strona sprawy, próbami, porządkami, z jej hałasem nym domu, w relacji trzecioj 5 fr. 40 c. w relacji <zo-meteorologiczny, policji, PAT, oraz nad- cjężkie rany w GRACZ ez Sr 

którą zjednoczone obozy Zespołu calodziennym, z jej szi generis gos* Co zaś do zabiegów Towarzyst- czwartej 2 fr. 10 c. program. odgłos deionacji za as i Na 

«& Qgtrowego i Towarzystwa Filharmo: podarką... wpakowywačė Reducie nie- wa Fiharmonicznego, to sądzimy, iż YPADKI I EZR. ©У SIĘ w pobliżu pa 2 as ua: 
nicznego, szturmujące do gmachu jako na kark, jeżeli mie wyrazić się: sam zarząd Rzduty nie będzie nic — Zakończenie kursu w szko - w KRADZIECE, no rannego do tj Pomóc Ska zajętego przez Redutę, usiłują roz- w każdą szczelinę zajmowanego przez miał przeciwko temu, aby—zowiedz- le podoflcerskiej przy 6 p p. — Wypadek przez lekkomyś!- SIĘ zbyteczną, gdyż po kilku godzi- strzygnąć z niemniejszem nieliczeniem nią gmachu! Taż by to było przecie my—cztery razy w ciągu miesiąca Ta- Leg. Zgodnie z programem wyszko- ność. Bronisław Dubaniewicz, rolnik Mach ranny zmarł, D .chodzeni 
się z oczywistą logiką. formalnem zūgcaniem się nad insty. warzystwo  Filharmoni:zne dawało lenia zakoń z ony zostanie w bieżą- z okolic Budsławia powiadomił oli- Sprawie dało jedynie а i zd el 

AA ania 0 AA Berg Pain Pos pora rę sr w gmachu na cym tvgodn'u kurs dia podoficerów. cję miejscową o wypadku jaki gi lego melduaku, Zwłoki” wydane zo- o Magisi a chu — strz icy oka. ohulance, nawet korzysta a Ь . m. i ] i i / 
go ae a by ON Rake pawła NA ale Sa: odda IU sing bezpłat« Dn. 13 b. m. odbyła się konferencja miejsce na jego łące. Antoni Myćko, Stał/ krewnym. 

    
WOJSKOWA. 

Pozwala- pedagogiczna przyszem ustalono wy- pastuch wspomnianego ażeby uchro- — Samobójstwo. W nocy na 13 bm. tym gmachu gospodarować (współ. pełna i nie obarczona żadnemi gos- my sobie nawet zgóry prosić dyr. niki kursu i postęny słuchaczy. Da. nić się od zimna rozł Ta UTM cześnie z Redutą i dawać przedsia- podarskiemi warunkami i restrykcjami: Wyleżyńskiego — przypušėmy — o 14 b. m. o godz. 8 rano odbył się ognisko. w pesód pozę ję Kac nz A ży Despigis r, agne gelis У awiono do szpitala Św. Jakóba. wienia operowe w tych dniach, kiedy- używalność gmachu na Pohulance. Piątki Symfoniczne, 7 rzegląd koleni ania i 
by R:duta na Pchulance nie grała. Nikt tam Reducie nie powinien prze- Poda Ping KGlemia praktycznego poszukiwanie konia Myćko оааа z ; Przyc: i i a“ 

ma placu Piotra i Pawła. Da. 15 b. zapalnik od granatu. Nie wiedząc wi- oaiecka olo WOWOJRYH nieporozumienia rodzinne, 
Cz. J.



Ks. Rukasa przewieziono do więzienia w Bialvmi Sowieckie curiosum. 
stoku. 

$j]ak się dowiadujemy, aresztowany Białostockiego, co spowodowało rrze- 
w noc z 4—5 bm. rezem 
działaczami glitewskimi ks. 

z innymi wiezienie go do Białostockiego Okrę- 
Rukas z gu Sądowego, gdzie znajduje się ma- 

Marcińkańc został w dniu wczoraj- terjał dowodowy. obciążający: go w 
szym przewieziony do więzienia w sprawie szkodliwej dla państwa dzia: 
Białymstoku. Ks. Rukas zcemieszkiwał łalności. 
i.aresztowany był na terytorjum woj. 

Wykrycie defraudanta pocztowego w Grodnie, 
W związku z wykrytemi , ostatnie 

nadużyciami w urzędzie pocztowym 
w Grodnie, w sumie 17 000 zł, do- 
wladujemy się, iż dochodzenie prze- 
prowadzone przez inspektora Wil. 
Dyrekcji Poczt i Telegr. p. Suchoc- 
kiego doprowadziło do ujawnienia 
sprawcy kradzieży tych pieniędzy. 

Jest nim urzędnik Rosjanin Koro- 
waj Michał, u którego też w biurku 
znalezioro pieczątkę i lak, których 
używał po wypróżnieniu zawartości 

przesyłek, napychająć je wzamian pa- 
pierem. 

Wobec niezbitych dowodów Ko- 
rowaja aresztowano i osadzono w 
więzien'u w Grodnie do dyspozycji 
władz sądowych. 

Podkreślić należy, iż w urzędzie 
poczłowym Grodno dokonano w 
ostatnim czasie szereg tego rodzaju 
nadużyć, które sięgają kiłkudz'esięciu 
tysięcy złotych, 

Z CAŁEJ POLSKI. 
— Nowe wykopaliska przed- 

historyczne w Poisce. W ostatrich 
czasach zostały zbadane przez kon- 
serwatorów zebytków przedhistorycz- 
nych następtjące zabytki przedhisto- 
rycznt, zagrożone zniszczeniem. 

1) W Włocławku przy zakładaniu 
kabla przy ul. Składowej zostało od- 
kryte cmentarzysko ciałopalne. Pierw- 
sze odkryte groby zostały zniszczone, 
a resztki znajdujących się w nich za- 
bytków oddane do Muzeum kujaw- 

skiego we Włocławku. Okazało się, 
że jest to cmentarzysko z kcńca epo- 

ki bronzowej, należące.do kultury łu- 

życkiej. Zostało zbadanych 14 gro- 

bów. 
ii 2) Zbadano rozległe cmentarzy: 
sko we wsi Nidzie w pow. kieleckim. 
Zbadano około 271 grobów. Jest to 
bardzo ciekawe i ważne pod wzglĘ- 
dem naukowym cmentarzysko ze 

starszego okresu żelaza — a więć z 

połowy pierwszego tysiącolecia przed 

Nar. Chr. Znaleziono tam groby 

czterech grup kulturowych, a miano- 
wicie: t. zw. łużyckie, wyradzająte się 
skrzynkowe, podkloszowe i z obwa- 
rowaniem kamiennem, Znaczenie na- 

ukowe tego cmentarzyska polega na 

wzajcmnem oddzieływaniu na siebie 

tych poszczególnych kuliur. 
3) Na terenie folwarku Orchowa, 

należącego do dóbr Łask, natraf' ono 

przy robotach meljoracyjnych na roz- 

ległą osadę kultury t. zw. lużyckiej. 

Badania zostały przeprowadzone przez 

kierownika grońia _ konserwatorów, 
d-ra R. Jakimowicza. Znaleziene zo- 
stały liczne doły do słupów domostw, 

co pozwała nam stwierdzić plan do* 

mostwa i rozplanowanie samej osady. 

Osada ta ulegała częstym  niazcze- 

niem przez ogień i odbudowywała 

się w tem samem miejscu. Kopano 

więc nowe doły na słupy i w ten 

sposób zacierano nietylko plany po- 

szczegółnych domostw, lecz i całej 

osady. Wewnątrz chat znajdowano 

žarna kamienne i rozcieracze do mie- 

lenia zboża, potluczone naczynia do* 

mowego użytku, kawałki przepałonej 

gliny, którą wylepiano ściany domów, 

i fp. pozostałości osad. Zbadaną zo- 

stała tylko nieduża część tej osady. 

Badania wykazały, że ludność kultu: 

ry t. zw. łużyckiej w Epoce bronzo- 

wej budowała domostwa nad ziemią, 

domy miały konstrukcję słupową i 

od strony szczytowej posiadały, jak 

się zdaje, podcienia у 

Znalezienie części osady na nizi- 

nie podmokłej wskazuje, że, klimat w 

epoce brenzowej był suchszy niż o- 

becnis. Na wschodnim krańcu tej o- 

| EDGAR WOLLES 

b Jłodieszcza postać. 
ROZDZIAŁ LIV. 

Wille odmawia. 

wille był z natury bardzo niedo- 

więrzającym człowiekiem i sceptykiem, 

W ciągu swego: długiego | urozmai- 

conego życia przekonał SIĘ, że podej- 

rzliwość jego W dziewięćdziesięciu 

wypadka h na sto miała słuszne pod- 

siawy. | teraz, gdy przewodniczył na 

zebraniu swych podwładnych głęboko 

był przekonany, iż nie nałeży im ufać. 

— Ta dziewczyha kite EZ 

Nł kategorycznie.— Gdyby to praw. 

«0 nie było, dlaczegożby  Deem mlał 

popełnić samobójstwo w chwili, gdy 

chciano go aresztować. A jeśli praw- 

dą jest jedna część jej opowiadania, 

to czemu pozostałe części mielibyśmy 

uważźć za nieprawdziwe. Prócz tego 

mamy zeznania doktora Challama, o 

tem, że razem 7 chińczykiem Feng“ 

Cho doganiali samochód, wiozący 

pannę Marlow i majora Emery. Po- 

twierdza to również fakt znalezienia 

rannego chińczyka na ulicy, w pobli+ 

żu domu Deema. 

— Ale panna Dee 

wtrącił Beckerson. 
pią Nie przywiązują wagi do słów 

jego córki. Obowiązkiem jej było kła: 

mać dla uratowania ojca, zresztą pan 

domyślał się, że ona kłamie. 

Beckerson był rzucać zgodzić 

się ze zdaniem szela. 

* — Garaż, jama, greźba zabójstwa, 

rwanie, wszystko to łączy | się w 

jedną całość, —ciągnął dalej Wille. — 

To, że w jamie nie znaleziono trupa, 

niczego nie dowodzi, prócz tego że 

m twierdzi... 

Wydawca Staululaw śackiowicz Radaktor wz/ Czeslaw Karwowski: 

sadv znalezicno mzłe cmentarzysko 
polańskie z czasów piastowskich, z 
XI wieku. Natr.fiono mianowicie na 
kilka bardze źle zachowanych gro- 
bów szkieletowych. Przy jednym; z 
nich znaleziono ostrze żelazne od 
strzały lub dzirytu, leżące oxoło le- 
wego ramienia. Przy inych żelazne 
otrączki od drewrianych kubełków i 
naczynia gliniane, Pozatem  znalezio- 
no w Orchowie ślady oszd z młod- 
szego okresu kamiennego. Wskazuje 
to wszystko, że ten cypel piaszczysty 
otoczony z trzech stron rzeczkami i 
mokradłami, był zamieszkany w róż- 
nych okresach przedhistorycznych, 
Parako wskutek dogodnego polo- 
enia. 
WESGEZZZRECERL JE ZOOSEW CY ATEITIS 

Z SĄDÓW. 
Sprawa Karczewski contra Stu- 

dnicki. 

Dnia 13 października w Sądzie Pokoju 
m. Wilna rozpatrywana była Sprawa b* 
ławnika Magistratu p. Karczewskiego  prze- 
ciwko b. radnemu p. Studnickiemu o znie- 
slawienie, 

Ze strony p. Karczewskiego był obrońca 
mec. Z. Jasiński, a ze Świadków wskazani 
zostali ławnik Magistratu p. Lokuciewski, 
sędzia Cz, Sienkiewicz i aplikant sądowy p. 
Rudnicki, 4 

° 2 powodu niestawienia się sędziego 
Sienkiewicza, wobec niedotęczenia mu we- 
zwania, jako nieobecnemu w Wilnie, prosił 
adwokat Jasiński o odroczenie sprawy. 

Przeciwko odroczeniu wystąpił oskarżo- 
ny Studnicki, powołując się na to, że w skar- 
dze swojej p. Karczewski atakuje Studnic- 
kiego z przemówienia w Radzie miejskiej 
odnośnie do interpelacji w stosunku szefa 
rzeźni i rynków p. Karczewskiego do Sznej- 
demana. Przecież w skardze swej p. Kar- 
czewski pisze, że należy sprawdzić Czy 
prawdą jest powiedzenie, że p. Karczewski 
specjalną pieczą otacza przedsiębiorstwo 
Sznejdemana, a głównie to, czy nie odegrał 
przypadkowo brzydkiej roli pośrednika przy 
likwidowaniu zatargu jednego z kupców ze 
Sznejdemanem, dzięki łapówce więczonej 
przez Sznejdemana owemu kupcowi. 

Z cytowanego ustępu skargi p. Karczew- 
skiego, jest widocznem, według opinji p. 
Stuanickiego, że niestawiennictwo šwiadka 
Sienkiewicza, który będąc przewodciczącym 
komisji miejskiej, badającej sprawy rzeźni, 
nie zajmował się wcale wyjaśnieniem bez- 
pośrednio interpelacji w sprawie stosunku 
Karczewskiego do Sznejdemana. nic do dzi- 
siejszej sprawy sądowej wnosć nie może, 
na skutek czego p. Studnicki uważał, że 
można obejść się bez przesłuchania tego 
świadka. 

Sędzia jednak zadecydował odroczyć roz- 
prawę sądową. (0). 

į Perlmutiera Ultramarysa 
jest bezwzględnie najlepszą I naj: 
ydatcicjecą farbą do _— bielizny 

i celów malarskich. 
Odznaczona na wystawach w Brukseli 

i Medjolanie złotemi medalami, 

Wszędzie do nabycia. 

  

morderstwa dokonano gdzieindziej, 
bez udziału Deema. Panowie znają 
historję życia Deema, trzy razy był 
on skazany na dożywotne roboty 

przymusowe, taki człowiek nie popeł- 
niłby jednak samobójstwa, by uniknąć 
więzienia, widoczniej obawiał się gor: 

szej kary, Na tem opieram swe prze- 

konanie, że jednak morderstwo zosta- - 

ło poptłnione. Która godzinz? — za- 
pytał nagle, spoglądając na zegarek.— 
Pół do dziewiątej. Czy pan wie, gdzie 
można byłoby znaleźć pannę Marlow? 

— O ile wiem, mieszka ona w 
He bert Menschoust, — odpowiedział 

Beckerson. 
— Więc proszę ją tu przywieźć. 

Przesłuchamy opowiadania w zwlązku 

z ostatniemi naszemi wiamodościami. 

Panowie mogą być obecni, — rzekł, 

zwracając się do pozostałych agentów. 
Pani. Challam przyjęła Beckersona. 
— Panny Marlow niema tutaj, — 

rzekła już zupełnie spokojna i opa= 

nowana pani Lu,—mąż mój najął dła 

niej pokój w Palace — hotel i rzeczy 

jej zostały tam odesłane, 
Tak było w istocie. Rzeczy panny 

Marlow były już dawno w hotelu, 

ale jej nie było tam jeszcze. 
— Ale, czy napewno niema panny 

Marlow? 
— Niema, — odrzekł zarządzają- 

cy,—panna Marlow nie brała jeszcze 
klucza,—to mówiąc pokazał wiszący 
nad jego głową klucz. 

Dla pewności jednak poslano 
chłopaka, który powrócił z wiadomo- 
ścią, że pokój jest.pusty. 

— Nie mogła zresztą wejść nie 
zauważona przez nasl—dodał. 

Beckerson był więcej zdenerwo-- 

wany niż przypuszczał jego Szef. 

Dla dałszych poszukiwań udał się do 

Korespondent moskiewskiej <Wieczerniej 
Gazety» nadesłał w tych dniach z miasta 
Permu ciekawą korespondencję, w której 
opisał szczegółowo, w jaki sposób naczelnik 
milicji miejskiej postanowił pozbyć się świń, 
które dotychczas nikim nie krępowane, ca: 
łemi dniami <spacerowały> po ulicach mia- 
sta. Specjalne oddziały milicjantów urządzi- ul. A. Mickiewicza 22, pk ciwnym razie one będą bez litości dla ciebie. Dramat w 12 aktach w/g znanego poemstu Lorda Byrona 
ły obławę Dziesiątki świń, nie bacząc na 
rozpaczliwą obronę, zostały aresztowane i 
ulokowane w celach dla pijanych. Niestety 
jednak przeciwko zarządzeniu temu zaprote- 
stowali w stanowczy sposób dotychczasowi 
mieszkańcy aresztu, oświadczając, według 
<Wieczerniej Gazety», że <bydiętami wpraw- 
dzie jesteśmy, ale—w jednej celi ze świnia- 
mt mieszkać nie będziemy». Naczelnik mili 
cji nie miał ostatecznie innego punktu wyj: 
ścia, jak zwolnić świnie «z aresztu». Wpraw- 
dzie wywieziono je na specjalne pastwisko 
za miastem, ale już po kilku dniach dow- 
cipne zwierzęta, znudzone widocznie mono: 
tonnem życiem wiejskiem, powróciły do 
Permu i znów zaczęły spacerować po głów 
nych ulicach miasta. Naczelnik milicji był 
zrozpaczony. Zastanawiając się nad przyczy - 
nami powrotu Świń do miasta, pan naczel- 
nik przyszedł do wniosku, iż rozumne te 
zwierzęta dlatego tak chętnie czas swój spę- 
dzają na głównych ulicach, że ulice te obfi- 
towały w bujrą trawę, która na nich w cią- 
gu kilku ostatnich lat wyrosła. Wydano 
więc nowy rozkaz: skosić trawę! Przez kilka 
dni na ulicach Permu pilnie pracowali bez- 
robotni, kosząc trawę. Po pewnym jednak 
czasie stwierozono, że sposób taki nie jest 
dość radykalny, gdyż trawa po kilku dniach 
znów wyrastą. Wobec tego wydano nowy 
rozkaz: Trawę trzeba wyrwać! Praca to by- 
ła mozolna, ale ambitny naczelnik milicji 
nie dał się tem zastraszyć. Mieszkańcy i 
właściciele domów na głównych ulicach 
miasta otrzymali rozkaz wyrwania trawy 
przed swemi domami. A ponieważ niere- 
spektowanie rozkazu tego podlegało wyso- 
kim karcm, po kilku dniach trawy na ulicach 
Permu nie było. Naczelnik milicji tryumfo- 
wał, a świrie musiały, chcąc nie chąc, wy« 
wędrować za miastu. 

ZE ŚWIATA. — 
— Jakie były przyczyny trzęsienia 

ziemi w Wiedniu? Jeden z wybitnych fa- 
chowców, geologów wiedeńskich, zapytany 
o przyczyny ostatniego trzęsienia ziemi, 
oświadczył co następuje: 

Wiedeń, jak wiadomo, leży w sferze 
wstrząśnień ziemi, kiórych centrum należy 
Szuk:ć na Semmeringu. Wstrząsy ziemi na 
tem terytorjum są bardzo częste, ale zwykle 
tak słabe, że ludność ich nie odczuwa, a są 
one jedynie rejestrowane przez aparaty sej- 
smograficzne. Wszystkie te wstrząsy, . jak 

KĄCIK D 
Abaż 

Oświetlenie pokoju tna dla 

estetycznego wyglądu mieszka- 

nia ogromne znaczenie. Znaczną 

pomoc w tem przynoszą tadne 

i gustowne abażury, które wi 

dzimy na naszej ilustracji. Zale- 

tą ich jest przedewszystkiem ta- 

niość, gdyż są one zrobione Zz | 

papieru pergamentowego lub 

grubego płótna i ozdobione na- 

wlekanemi koralami, Bardzo 

ładne są również abażurki ma- 

lowane. Drobnych kawałków 

wełny nie należy wyrzucać, od- 

padki te można wykorzystać dla 

zrobienia gustownych kamizelek 

lub bollera, wzór którego widzi- 

my na obrazku. |. 

nocnego stróża. w biurze Emery. 
— Panna Marlow wyszła stąd 

bardzo późno, około siódmej wie- 
czór. 

— Czy wyszła sama? 
— Nie, była w towarzystwie do- 

ktora Chalłama. Dwie godziny z górą 
oczekiwał ją na ulicy. 

Beckersoa nie wezwał Ralfa do 
siebie, wolał go odwiedzić niespodzia- 
nie. Długo musiał czekać, zanim 
otworzoro mu drzwi. Ralf ukazał się 
we drzwiach. 

‚ — Czemu zawdzięczam wizytę 
peńską tym razem?—zapytał wesoło.— 
Może pan posądza mnie o zamach 
na życie chińczyka? 

— Ochńczyku pomówimy 2 ра 
nem innym razem, — odpowiedział 
Beckerson chłodno — a wtedy po- 
proszę pana o wyjaśnienie mi powa- 
dów swego. kłamstwa. Nie był pan 
przy nim gdy go znaleziono i nie 

odwoził go do szpitala, Narazie przy- 
chodzę dowiedzieć się czegokolwiek 
o pannie Marlow, z którą widział się 

pan o siódmej wieczór. | 
— Tak jest, w istocie, — potwier- 

dzi! Ralf, —spotkalem ją, po dłuższem 
wyczekiwaniu. ' 

— A potem? 
— A potem odwiozłem ją do cór- 

ki Deema, którą chciała odwiedzić. 
— Czy pan jest pewien, że tutaj 

nie przywoził jej pan? 
— Naturalnie, — odrzekł chłodno 

doktór?. — Panna Marlow nie była w 
tym domu już od kilka tygodni. 
Gdyby służący mój był teraz w domu, 
potwierdziłby moje słowa. 

Twarz Ralfa ani drgnęła pod ba- 

dawczem spojrzeniem inspektora. 
— Ale widziano jak wchodziła do 

tego domu, skłamał Beckerson. 

Odpewiedzialny za ogłoszania 
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Miejski Kinematograf 

Kulturalno-Oświatowy 

Dziś będą 
wyświetlane filmy: $9 Wśród bestyi i ludz 
komedja w 2-ch aktach. Orkiestra pod dyrekcją Kapelmistrza p. W. Szczepańskiego. W poczekalni 

44 dramat w 10-ciu aktach. Nad pro- 
gram: <CZY PAN ZNA LIPKA» 

  

  

Sala Miejska koncerty radjo. Ostatni seans o godz. 10. Cena bile'ów: parter 60 gr. balkon 30 gr. Początek 
(ui, Ostrobramska 5) seansów: w 'niedziele, soboty i święta o godz. 4, w inne dnie o g. 5i pół. 

Kino: 1464 m Dziś! Superfilm obecnego sezonu, = 366 Motto: Mężć: 1 Bądz b 
Teatr „Polonja a który oczaruje całe Wilno! „Wieża Miłości litości ika Roba. Rów, prze © 

  

  

p. t. Don-Juan. w rolach tytułowych rywal Jwana Mozżuchina ulubienic kobiet John Barrymore i 
pełna wzdzięku Mary Astor. Obraz ten zachwyca widza swoem bogactwem, beztroskiiwym życiem + 
oweg wieku, muzyką, śmiechem, szalonymi igraszkami, lubieznymi tancami i bachanaljami (8 > 
Ilustracje muzyczne wykona orkiestra koncerlowa z 24 osób pod batutą Mikołaja Salnickiego, 

Początek seansów o g. 4, 6, 8.15 i 10.20. a ! 

- @ N; si i | Š poki „Helios“ Nowa >ensacjz! Największy Sukces Kin Europy i Ameryki! e 1 

ul. Wileńska 38. 

DAMA Z DYPLOMEM 
Instytut de Beautė Kėva 
w  ilnie przy ul. Mickiewicza 37, 
m. 1, tel. 657, Łeczenie wad cery 1 
ciała. Usuwanie zmarszczek, wącrów, 
przyszczy, plam na twarzy. Sre- 
cjalnie dla balów i wieczorów 
<Masque en Marie» ostatni wynala- 
zek dla natychmiast. odświeżania 
koloru cery. Leczenie włos. od wyp. 
1 łupieżu Przyjmuje od 9—2. 

W. Z. P. 58. 
  

„Niewinne Grzesznice“ 

efekta. Seansy o godz. 4, 6 

Stręszycielstwo i handel żywym towarem, W rol. gł. 
2 A = genjalny Werner Krauss i Vivian Gibson jako Naga 

Tancerka. Najpiękniejsze kobiety! Nnjrozkoszniejsze tancerki. Szalony rozmach reżyserki. > 
8, 1030. & 

  

3 REKLAMA SWIETLNA © 
e jest dzwignią handlu 2 
z kto dba o rozwój swego przeasiębiorstwa reklamuje się tylko w 6 

8 „Reklamie Swietlnej“ „21 vinis, ® 
  

A SE KVIIT SAS SON E RSS I 

Drzewka 1 Kizewy 
Lekcyj języka | 

francuskiego i 
angielskiego (WOCOYS B 

  

  

  

  

  

   
     

   
  

  

  

    

  

   

    

  
  

  

  

m CHCESZ OTRZYMAĆ POSĄDĘ? * : i 
m Musisz ukończyć kursa fachowe e z oraz ozdobne Re. OE pa 
® :Бопс\епсуіпіб …рго;.2 ?{е\ш]оиіс-ш‚ = aaklimatyzowane wyhodowane na miejscu w Szkółkach Mickiewicza 37 m 17. 
m Warszawa, Zórawia 42. Kursa wyu- а išci anei 

= czają listownie: buchalterji, Biala 5 Nowy wielki dobry wybór (Welšcie: od: Ciasnejja 
m Wošci kupieckiej, korespondencji » polecają na sezon jestenny SZKÓŁKI MAZELEWSKIE GS TEFA. 
m handlowej, stenografji, nauki handlu, 4 Ti 
m prawa, kaligraiji, pisania na maszy- m W ilno, Zawalna 6, m. 2. Or 6 Wolfson 
$ nach. towaroznawstwa, angielskiego, m Ceny przystępne. sz 
2 francuskiego, niemieckiego. Po ukoū- B 5 weneryczne, _ MOCZO< 

A ST ž | ŽĄDAJCIE PROSPEKTOW! * aka A 

również niedawne trzęsienie 2iemi mają cha- DOKTOR 
rakter tektoniczny. Spowodowane są one ° 
roztywaniem głębiej położonych warstw zie- Górnos Sląskie D, ZELDOWICZ 
mi EO, ZE pk A w ' 242 chor.WENERYCZ- 
niezbyt wielkiej głębokości. Tego rodzaju я " MOCZ: 
tektoniczne ARR ziemi nie pociąsają dostarczamy tonami i pół tonami ВЕ 5“|\<ОКЫОЕРК' 
zwykle za sobą katastrofalnych skutków, jak 
wiaałżce w aaa I z D No żę M AGĘ e W 2 

rzy tej sposobnošci naležy wspomnieč, = 
že przed kilku tygodniami daalewybiłuk 6 ucnnowski I S-ka DOKTÓR 

uczeni. Anglik Gregor i Rosjanin Musbytow ZAWALNA 21 (uejści: od strony Drewn. rynku).| | S.ZGIdOWICZOWA 
stwierdził, że w skorupie ziemskiej tworz i 
sę wielkie rysy, idące przez aróne Bodka: Naacanie listowne wysyłamy aócatów. Sa aa 
wą ef związku z Rok e tych rys i DROG , 5 
na skorupie ziemskiej przepowiedzieli oni L 
trzęsienie ziemi w Europie. MEBLE Fo rtepian Packi ue 

Łóżka angielskie tabryki <Konrad Jarnusz: | gabinetowy w dobrym tel. 2T7. 
a r ———————— | |iewicz i S-ka» T-wo Ako. w Warszawie. | stanie okszyjnie do —ęż - 

L: A P AN. Meble gięte fabr. <Thoneta», otomany, sprzedania za 600 zł. „ Zdr. Nr. 31. | 
materace, kredensv, stoły, krzesła, szaty, | l. Piłsudskiego 54, УО 

ury. „garnitury salonowe, meble biurowe i t. p. m, 10. 'USZ€! 
! W. Smialowska 

POLEEĖ Е | ; i przyjmuje od godz. 9 

D.-H. F. Mieszkowski, į, Ochmistrzyni 40 19 Miga. 6. 
ё z praktyczna, uczciwa W! Z. P. Nr 63. 

Wilno, ul. = o Nr. 23; pracowita poszukuje 

Tel. 2-99, pracy, niedaleko Wil- 
Na prowincję wysyłamy towary za zali- | na ul, Szkaplerna 58-6, 

czeniem. — Dr. Med. { 

Marjan Mienicki 

OENNEWONEWENEM Z, DOWOJU noski ini Spi 
wyjszdu do sprzeda-  dologiczno-skórne 
nia: sanki, kasą Uniwersyt. S. B. 

ogniotrwala, siodło, Powrócił i wznowił 

— Ten, kto ją widział tutaj bredzi, 

mówię panu, że nie było jej tutaj. 

Zapewne znajduje się obecnie w Pa: 
lace—hotelu, gdzie wynająłem @а 
niej pokój. 

To było wszystko, co Beckerson 
zdełał dowiedzieć się. 

— W domu Deema niema jej 
również, —mówił do swego szefa po 
powrocie,— dom ten jest zajęty przez 
policję, a dziewczynę wysłano do 
krewnych. ; 

Szef i inspektor spojrzeli sobie w 

oczy. 
— Nie podoba mi się to, — rzekł 

Wille, — ten kto porwał ją wczoraj, 

widocznie zajął się znowu dzisiaj. 
Trzeba uprzedzić o tem wszystkie 
komisarjaty, dać jej rysopis I rozkazać, 
by aresztowano ją i odwieziono tutaj. 
Jutro o godzinie dziewiątej rano, 
wszyscy agenci muszą się stawić w 
domu  Deema. Chcę obejrzeć ten 

dom. 
Beckerson wyszedł, pozostawiając 

starego, chytrego Wille nad papiera- 
mi i pieniędzmi, znalezionemi u zmar- 
łego Dzema. 

Wille był całkowicie zajęty tą pra- 

cą, gdy nagle otworzyły się drzwi 

i ukazał się w nich Beckerson. 

— Czy może pan mi dać nakaz 

zrewidowania domu Challama? — za- 
pytał. 

— Nie, nie mogę, — odburknął 

szef, nie podnosząc oczu od papie- 

rów. 
Beckerson Spojrzał nań ze zdu- 

mieniem, 3 
* 

Szybkie wepchnięcie jej do domu, 

nie przeraziło Elzy, ale zaniepokoił 

fa pośpiech, z jakim Ralf zamknął 

E:non Ławióski 

  

    

       PRZEMY/ŁAWKA PR 
Woda. Koloryka dla znawców 

HKEZADONT лао 
pajta i projzeń dozę w E 

MIAFLOR śreltpeder c. 
mydło,ocet toale TOWE 

DŁ© TOALET 
MYDŁO TOALETOWE 

PrzemystawkKa FleuydeStamboul, 
Loran Kule nr 2040 gliczryrowe 
nr.2038,wazelinowe nr2062 

žbowany sTOdeK 
MIA PAS Dowody i 

Pajanas iabryka na В 
z AIC U, 

HENRY K ZAK OZNA. ‚ 
FABRYKA PERFUMiKOSMETYKOW, 

    

     

      
     
      

      

   

   

drzwi za sobą, przyczem kiucz scho- 
wał do kieszeni. 

— Dlaczego tak robisz? — zapy- 
tała. GEŃ 

— Mam swoje powody, —odparł 
uśmiechając się. ' 

Ralf przybrał ten chłodny. Ale 
Elza znała zmienność jego charakte: 
ru i wiedziała jak łatwo wpadał w 
gniew, to też ne  dziwiła się tą 
zmianą. ! 

— Gdzie jest pani Challam? 
— Jeśli się nie mylę, w  Herbert- 

Menschoust odpowiedział bez. waha- 
nia Ralf. Szczerze mówiąc, oszuka- 
łem cię, Elzo. Nie przywiozłem cię 
tutaj, by opowiadać o swych  grze- 
chach, a i aocy nie starczyłoby na 
opswiadanie o mych przestępstwach, 

Zastali stół nakryty do obiadu na 
dwie osoby, ale Elza nie myślała o 
śniadaniu, 

— Nie sądzę, bym mogła zostać, 
wobec tego,— oznajmiła. 

— Ja zaš jestem pewien, że zo- 
staniesz, zaraz ci to wytłumaczę. 

Wyęrowadził z pokoju i otworzył 
szeroko drzwi do bibljoteki. Z biurka 
zdjęte były wszystkie drobiazgi i sta- 
ła na niem maszyna do pisania, oto- 
czona papierami. 

— Resztę czasu. użyjemy na na- 
pisanie sprawozdania o moich sto- 
sunkach z amatorami, o znajomości 
mojej z Śvioką i o różnych drobiaz- 
gach, o których narazie nie będę 
wspominał. Potem... 

— Potem?—powtórzyła pytająco, 
— Sama zdecydujesz, czy zosta- 

niesz, czy też wyjdziesz? Elzo, w tym 
domu znajduje się coś, czego ani 
feden człowiek jeszcze nie widział, a 
przytem Beckerson dałby głowę za 
to, by módz spojrzeć na to jednem 

magle, naczynia ku“ przyjęcie chorych. 
chenne miedziane, Wileńska 34, m. 3. 

stół kuchenny i inne Przyjmuje od 4—7. 
rzeczy, Frocka 11 m. 91-X 1927 r. L.7141-10. 

  

Po trzyletnim poby-. 
cie we Francji Lekarz-Dentysta 
udzielam MARYA 2 

paeiti dsska | Qżyń ska-$molska 
Oierty proszę skła- 
dać w Administracji 
«Słowa» dla K. L A 

Choroby jamy ustne. 
Plombowanie i usu- 
wanie zębów bez bólu. 

" Porcelanowe i złote 
korony. Sztuczne zęby. 
Wojskowym, urzędni. 
kom i uczącym się 
zniżka. Ofiarna 4 m. 3 

Wydz. Zdr, Nr 3 

Folwark 70 ha 
z dobremi zabudo- 
waniami, z komp- 
letnym inwenta- 

rzem żywym i 
martwym, w pobli- 
żu stacji do sprze- 
dania za 4000 

dolarów 
Wileńskie Biuro 

Komisowo-Handlo- 
we Ad. Mickiewi- 
cza 21, tel. 152: 

i 

Do wynajęcia - 
2 duże jasne pokoje ze 
wspólną kuchnią lub 
każden pokój oddziel- 
nie. „Witoldowa 7—1 

  

  

      

  

okiem. Za kilka dni wyjadę „z Anglji 
i mimo bankructwa banku Stebbinga. 
wrócę, ale oczywiście, — uśmiechnął 
się,—pod cudzem nazwiskiem. Mój 
przyjaciel  Tepperwill zginął. Nikt 
nie zna tajemniczej jego kryjówk', 
ale wierz mi, że dla mnię niema io. 
znaczenia. N gle uśmiech zniknął z. 
jego twarzy i doktór długo wpatry- 
wał się ponurym wzrokiem w Elzę. 

— Elzo, —rzekł pe chwili —byłem 
kiedyś bardzo w tobie zakochany. 
l dużo czasu minie, zanim mi tę 
śmiałość wybaczysz, ale jest ktoś, kto 

\ 

I 

I 
\ 

kocha ciebie jeszcze silniej, a kogo. 
ty nie odrzucisz napewno. 

Zamilkł i czekał jej odpowiedzi, 
lecz usta jej byty zaciśnięte mocno. 

— Chocźmy,—rzekł nagle i chwy- 
cił ją za rękę. 

Próbowała uwolnić swoją dłoń. 
— Puść mnie, na miłość Boską, 

puść, Ralfie. 
— Nie mogę! Przysięgam, że cię 

nie skrzywdzę. 
Trzymał ją tak mocno, że nie 

miała sił uwolnić swej dłoni i musia- 
ła podążyć za nim po schodach, nie 
mogąc zorjentować się w dziwnej 
sytuacji. 

— To jest twój pokój, — rzekł 
Ralf,—a tutaj—nacisnął klamkę in- * 
nych drzwi, które prowadziły do ma- 
łego salonu,—a tutaj ukrywa się 
człowiek, który niestety. za chwilę 
będzie panem sytuacj. _ — 

Gdy otwierał drzwi, cofnęła się, 
lecz Ralf wepchnął ją przemocą. ie 

— Oto pańska pani, — rzekł 
Challam, zamykając za nią mocno 
drzwi. 
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